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Коронавирусът обърка  
плановете за Осми март

100 години

100 години

Търсят кой да обзаведе 
Конгресния център

Георги РУСИНОВ

В сила от днес влиза запо-
вед на министъра на култура-
та Боил Банов, с която всич-
ки дейности около сградите 
на площад „Тройката“ се зам-
разяват до второ нарежда-
не. Това обяви той в Бургас. 
Спешната му визита и реак-
ция идват след сигналите в 
социалните мрежи и медийни 
публикации, които го накара-
ли да се самосезира по казу-
са „Хеликон“.

Сагата започна преди два 
дни, когато след медийни пуб-

ликации, сред които и такава 
на „Черноморски фар“, стана 
ясно, че книжарницата се мес-
ти на нова локация и по непо-
твърдена информация досе-
гашната й сграда ще бъде съ-
борена, а на нейно място ще 
изникне нов и по-висок моде-
рен билдинг. В района бизнес-
менът Здравко Станчев при-
доби собственост на всички 
имоти от бургаската фамилия 
Хаджипетрови. Недоволството 
на бургазлии стигна до там, 
че бе обявено провеждане на 
мирен протест с книга в ръка 
пред емблематичната сграда.

ЗамраЗява дейнОСти 
ОКОлО „ХелиКОн“
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След алармата на бургаЗлии бОил банОв Се СамОСеЗира:

Комисия ще обследва  
сградите на площад 

„тройката“

Социални работници от областта  
се срещнаха с министър Деница Сачева
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Поставиха под карантина в умбал-бургас 
върнали се от италия двама души
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От неделя насам на дневен ред в Бургас е 
една тема – сградата на книжарница „Хеликон“ 
и евентуалното й събаряне. Дори новината за 
евентуални заболели от коронавирус в облас-
тта не можа да измести вниманието от драми-
те около „Хеликон“. След медийни публикации, 
че книжарницата се мести в нова локация и че 
на нейно място ще бъде вдигнат нов и по-моде-
рен и най-вече висок билдинг, бургазлии се съ-
будиха от обикновено апатичното си състоя-
ние и станаха дейни поне във Фейсбук. 

Изниква въпросът обедини ли се Бургас най-
накрая с обща кауза? Поне в социалните мре-
жи, където все повече българинът като цяло 
прекарва времето си, бургазлии показаха, че 
са единни. Със скоростта на светлината се 
засподеляха различните медийни публикации. 
Вълнение, коментари, гняв и всякакви други 
чувства бяха изразени във Фейсбук. Дотолко-
ва, че  привлякоха вниманието на кмета Дими-
тър Николов и собственика на книжарницата 
Данчо Панайотов. Мнение по темата изказаха 
в социалката и общественици. Защита за „Хе-
ликон“ се видя дори и от други места на стра-
ната, когато мълвата достигна национални 
размери.

Най-закономерно всичкият този интерес към 
емблематичната сграда привлече вниманието 
на министъра на културата Боил Банов. Бурно 
щастие последва отново в социалните мрежи 
след като той заяви на място в морския град, 
че „Хеликонът“ няма да се събаря. Медии гръм-
наха със заглавия от типа: „Хеликон“ няма да 
се събаря“, „Министър Банов стопира събаря-
нето на легендарната книжарница“ и т.н. Побе-
дата на гражданското общество изглежда явна 
и реална. 

Никой обаче не написа една-единствена ду-
мичка – „засега“, а тя е много важна. Засега, 
защото комисията ще обследва, но ако не 
включи така скъпата на бургазлии сграда в 
списъка с паметници на културата, то рано или 
късно съдбата да се превърне в по-нова и мо-
дерна сграда ще я сполети. Засега, защото въ-
преки че собственикът на имота обяснява, че 
сега има други приоритети, а за там няма дори 
идеен проект, не пречи след време да реали-
зира намеренията си. Нормално е при толкова 
нагнетена ситуация в момента да каже това.

Да, месец ще мине, много неща ще се случат 
дотогава, а току-виж случайно някоя сутрин 
центърът осъмне с багери пред сградата. Това, 
разбира се, ако не стане чудото и Министер-
ство на културата я включи в списъка с култур-
ни паметници. Е, тогава вече ще призная ряд-
ката победа на гражданското общество.
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Дона МиТева

Коронавирус  хистерия-
та обхвана и България. Ма-
сово се отказват пътува-
ния за Осми март дори до 
близки дестинации. Прова-
лят се отдавна чакани 
празнични дни на цели 
компании бургазлийки, ре-
шили да отбележат подо-
баващо празника, а и не 
само него. Тези дни акту-
алният въпрос не е „Как 
си?“, а „Ще пътуваш ли ня-
къде през март?“.

Йоана Демирева, тура-
гент, обясни, че вчера са-
мо до обяд от малката й 
група, която е планирано 
да посрещне женския 
празник в Чанаккале, са 
опразнили две стаи. Иначе 
екскурзията е евтина  - 140 
– 160 лева с две нощувки и 
празнична вечеря с жива 
музика.  Единият случай на 
отказване от пътуването е 
по лично решение, а вто-
рият – заради работода-
тел.

Оказва се, че работода-
телите предвидливо искат 
от хора, които са пътували 
зад граница – по дестина-
ция, която е пресечна точ-
ка на много хора,  връщай-
ки се, да останат 14 дни у 
дома и едва като изтече 
карантинният период – то-
гава да се върнат на рабо-
та.

„Моята клиентка ми спо-
дели, че нейните работода-

тели са били на почивка 
тук, в страната, но за къс-
мет се оказват в един хо-
тел с представители на Ки-
тайското посолство у нас. 
Само заради този факт, те 
са си останали у дома в 
продължение на 14 дни. 
Такова е и изискването и 
към нея, ако тя празнува с 
групата в Чанаккале Осми 
март“, разказа  Демирева.

Дали това е пресилена 
или точна мярка, едва ли 
има някой, който да се на-
еме да коментира.

Туроператори обаче са 
на мнение, че в момента 
са позамрели и ранните 
записвания за летния ту-
ристически сезон.

„Безспорно има спад на 
по-ранните записвания в 
туризма. Още преди сед-
мици казах, че коронави-
русът ще окаже пряко не-
гативно влияние върху ту-
ризма, и то в глобален ма-
щаб. Още повече, че всич-
ки хора се замислят дали 
да пътуват където и да е по 
света, или дали да не отло-
жат.  Много от големите 
световни събития също ги 
отлагат. Както Мобилният 
конгрес в Барселона на-
пример. Това е едно от 
най-големите изложения 
за електроника в света“, 
категоричен е Константин 
Бачийски, бизнесмен, кой-
то следи отблизо ставащо-
то с коронавируса, заради 
факта, че има търговски 

обмен с Китай. По негови 
думи, ситуацията в Китай е 
овладяна, но за сметка на 
това се разпростира про-
блемът в Корея, Япония и 
Италия и други точки на 
света. Така че е много ва-
жно да се предприемат 
адекватни мерки у нас, 
колкото и плашещи да са 
те. 

Обнадеждаващ е фактът, 
че е още рано за летния ту-
ризъм по Черноморието и 
има шанс ранните запис-
вания да се компенсират 
със записвания в послед-
ния момент.

Що се отнася до възста-
новяването на нормалната 

работа на фабриките в Ки-
тай, то много малка част от 
тях вече са започнали ра-
бота, останалите са в ка-
рантина до края на февру-
ари, обясни Бачийски. 

Заради коварното забо-
ляване се наблюдава, че  
хората предпочитат да пъ-
туват на близки дестина-
ции, индивидуално, с леки 
автомобили и да се наста-
няват в по-локални дести-
нации, където няма струп-
ване на много хора. Което 
пък от своя страна дава 
шансове на недотам попу-
лярни места да живнат.

Само 2 жени, които са 
били записани за екскур-

зия за Индия, са се отказа-
ли още първата седмица 
след като се разпространи 
новината за коронавиру-
са. Това казват от извест-
на туроператорска аген-
ция в Бургас. Сега имали 
вълнения за Италия. Но 
пък техните екскурзии са 
чак през май и затова на 
този етап няма отказали 
се. Отказали се от екскур-
зия в Турция също нямат, 
даже имат още запитвания 
за свободни места.

Справка през пресцен-
търа на  Летище Бургас по-
казва, че на този етап от и 
до Бургас няма полети до 
Италия.  Първите такива 

Михаил КОЛев 
Снимка: авторът

Обявена е процедура за из-
бор на изпълнител на поръч-
ка, който да обзаведе и обо-
рудва Конгресния център, на-
миращ се между „Магазия“ и 
Морска гара. Предстои да бъ-
де обявено кои фирми са се 
класирали за участие в про-
цедурата. Максималният срок 
за изпълнение на поръчката е 
60 календарни дни, съобщиха 
за вестник „Черноморски 
фар“ от пресцентъра на Дър-
жавно предприятие „Приста-
нищна инфраструктура“. 

Към момента всички строи-
телно-монтажни работи на 
Сградата за конгресен, науч-
но-изследователски център 
за контрол и изследване на 
Черно море са приключили. 

Съгласно законовите изис-
квания, Конгресният център 
ще започне да функционира 

след въвеждането му в екс-
плоатация, въз основа на раз-
решение за ползване, издаде-

но от органите на Дирекцията 
за национален строителен 
контрол. Очаква се това да 
стане съвсем скоро. По-голя-
ма част от работата е свърше-
на, а да види какво се случва 
в сградата бе и медийният 
експерт Георги Лозанов.

Освен за научно-изследо-
вателския център, сградата 
ще се използва целогодишно 
и като място за провеждане 
на изложби, концерти, атрак-
циони и различни образова-
телни събития.

Първата копка на проекта 
бе направена на 31 май 2018 
година, в присъствието на то-
гавашния министър на транс-
порта Ивайло Московски и 
бившият вицепремиер Валери 
Симеонов. Общата стойност 
за изграждането е на стой-
ност 13,6 млн. лева.

Коронавирусът обърка  

Търсят кой да обзаведе Конгресния център

Отказват се екскурзии дори 
до близки дестинации

ГеОрГи руСиНОв

„Черноморски фар“

През последните 10 дни се установи, 
че е активирано свличане на земни ма-
си при съществуваща каменна подпорна 

стена, разположена над крайбрежната 
алея в Приморски парк, недалеч от Лет-
ния театър. Подпорната стена е с висо-
чина 2.70 метра и дължина 16 метра. 
Още през 2013 година бе констатирана 

появата на хоризонтална пукнатина с 
вертикално отместване. Тогава Община 
Бургас сигнализира областния управи-
тел и входира преписка по действащия 
Закон за защита при бедствия за осигу-
ряване на средства. Спешно бе възло-
жен и изготвен проект за укрепване. Из-
пълнени бяха и аварийни мерки за вре-
менно подпиране и обезопасяване на 
опасния участък.

Кметът Димитър Николов внесе извън-
редно предложение за разглеждане на 
предстоящото заседание на Общинския 
съвет в Бургас. То е за включване на 
нов обект в капиталовите разходи през 
2020 година - „Укрепване на подпорна 
стена в УПИ I, кв. 1 по плана на Примор-
ски парк".

Към настоящия момент цялостният 
проект за укрепване на подпорната сте-
на не е реализиран. Средства по Закона 
за защита при бедствия не са осигурени. 
Включването на обекта в капиталовата 
програма на Община Бургас за 2020 го-
дина ще даде възможност за стартиране 
на обществена поръчка за избор на из-
пълнител и реализиране на самия  
проект. 

Активизира се свлачището до Бункера

Обедини ли се 
Бургас най-накрая 

с обща кауза
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал
ни те ме дии (БАРМ).
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плановете за Осми март
до Наполи са планирани 
чак за юли и август. Това 
са четири полета на BH Air. 
Прекалено рано е да се ка-
же дали те ще се осъщест-
вят, или не, предвид дина-
мичната обстановка с ви-
руса, коментираха от 
пресслужбата.

Вчера следобед се про-
веде традиционната среща 
на туристическия бранш с 
представители на Бурга-
ското летище. По неофици-
ални данни прогнозата за 
предстоящия летен турис-
тически сезон е оптимис-
тична. Очаква се да се за-
пазят нивата от 2018 годи-
на и евентуално да се от-
бележи малък ръст.

От присъствали на сре-
щата стана ясно, че темата 
с коронавируса не е об-
съждана.

„Черноморски фар“

Кметът на община Ца-
рево инж. Георги Лапчев 
получи грамота от Бъл-
гарския червен кръст 
(БЧК). Тя се присъжда в 
знак на признателност 
за утвърждаване на ху-
манната същност на БЧК 
в интерес на обществото 
и държавата. Грамотата 
бе връчена от председа-
теля на хуманитарната 
организация акад. Хрис-
то Григоров на тържест-
вена церемония в Бур-
гас.

Двама души, които са се върнали 
от Италия, са настанени в бургаско-
то инфекциозно отделение. Това са 
мъж и жена, резултатите им за коро-
навирус ще станат ясни до два-три 
дни. 

Това са наши сънародници, които 
са пристигнали от Северна Италия, 
обясни д-р Георги Паздеров, дирек-
тор на РЗИ. Мъж и студентка от Бур-
гаска област.

Те са се прибрали преди 3-4 дни и 
са пратени за изследвания, защото 
са имали оплаквания, грипоподобни 
са. 

Роднините и близките, с които са 
общували хората, са под карантина. 
Достатъчно мерки са предприети до 
този момент. Към завишения кон-

трол за тези, които идват от Китай, 
ще се прибавят и хората, които идват 
от Италия, уточни д-р Паздеров и по-
ясни, че завърналите се от италиан-
ската страна преди десетина дни, ня-
мат основание да се притесняват:

Тогава е нямало ситуация, нямало 
е болни. Когато няма никаква клини-
ка и да си латентен, в латентен пери-
од, пак няма да покаже изследване-
то дали си болен от коронавирус. Та-
ка че, нека хората да не изпадат в та-
кава истерия, кой къде пътувал, пре-
ди месец бил в Италия и дай да се 
изследва.Това е глупаво! Ако имаме 
отговорни хора, трябва да разберат, 
че и тестовете за изследване са 
ограничени и трябва отговорно да 
подхождаме към това нещо!

Поставиха под карантина  
в УМБАЛ-Бургас върнали 
се от Италия двама души

Червеният кръст награди 
кмета на Царево

Георги руСиНОв 
Снимки: авторът

Социални работници от 
Бургаска област се срещнаха 
със социалния министър Де-
ница Сачева. Повод за това 
бе дискусия във връзка със 
Закона за социалните услуги. 
В зала в Дневния център за 
деца и младежи с увреждания 
в „Приморски парк“ тя, за-
местник-министърът Зорница 
Русинова, заместник-кметът 
Йорданка Ананиева и експер-
ти от министерството запоз-
наха социалните работници с 
новия закон. 

Сачева подчерта, че във 
връзка с него има доста стра-
хове, като към момента са по-
лучени над 100 предложения 
от работници и НПО-та. Една 
част от текстовете, които при-
теснявали хората са в Семей-
ния кодекс. 

„Съжалявам, че темата за 
човеколюбството се превръ-
ща в тема на човекоядството. 
Така не се сваля правител-
ство, а се унищожава обще-
ството“, заяви министърът в 
началото на срещата. 

Имало много притеснения 
за навлизането на чужди 
НПО-та, коментира още тя. 

„Вие сте туристически град 
и ако идват туристи с увреж-
дания, придружени от асис-
тентите си, ние какво, не тряб-
ва да ги допускаме ли?“, даде 
пример тя.

Експерти от министерство-
то представиха в презентация 
Закона за социалните услуги 
пред социалните работници. 
Наблегнато бе на това, че 
предстоят различни промени, 
като въвеждане на нова аген-
ция. Ще има и допълнителни 
обучения и супервизия на ра-
ботата на доставчиците на ус-
луги. 

Представител на „Система-

та ни убива“, който присъства 
на срещата изрази несъгла-
сието си по някои от точките 
залегнали в новия закон.

Пред журналисти министър 
Сачева изрази надежда той 
да бъде приет от повечето, ка-
то според нея е важно да се 
изслушат и тези, които са 
против него. Стана ясно и че 
Законът за личната помощ ня-
ма да бъде отменян, каквито 
притеснения витаели в обще-
ството.

„По закон до 30 юни ние 
трябва да внесем оценка на 
въздействие и да се види как-
во се случва с него, дали из-

пълнява функциите, за които 
е създаден, и дали е достатъч-
но финансово обезпечен, как-
то и дали е ефективен“, пояс-
ни тя.

Центрове като този в Бур-
гас, в който се състоя среща-
та, има на още 66 места в 
страната и министърът опре-
дели това като правилния и 
успешен модел на работа с 
деца и техните семейства.

„В рамките на тази Опера-
тивна програма за развитие 
на човешките ресурси ще бъ-
дат отпуснати 30 милиона за 

изграждане на още такива 
центрове в България. В след-
ващия програмен период това 
ще е един от приоритетите за 
инвестиции“, заяви Сачева.

Заместник-министърът Зо-
рница Русинова пък похвали 
Община Бургас за това, че из-
пълнява подобен проект на 
стойност 1 милион лева, но за 
възрастни хора.

Социални работници от областта  
се срещнаха с министър Деница Сачева

Още по темата 
на стр. 9



Георги РУСИНОВ

В сила от днес влиза запо-
вед на министъра на култура-
та Боил Банов, с която всич-
ки дейности около сградите 
на площад „Тройката“ се зам-
разяват до второ нарежда-
не. Това обяви той в Бургас. 
Спешната му визита и реак-
ция идват след сигналите в 
социалните мрежи и медий-
ни публикации, които го на-
карали да се самосезира по 
казуса „Хеликон“.

Сагата започна преди два 
дни, когато след медийни 
публикации, сред които и та-
кава на „Черноморски фар“, 
стана ясно, че книжарница-
та се мести на нова локация 
и по непотвърдена инфор-
мация досегашната й сграда 
ще бъде съборена, а на ней-
но място ще изникне нов и 
по-висок модерен билдинг. В 
района бизнесменът Здравко 
Станчев придоби собственост 
на всички имоти от бургаска-
та фамилия Хаджипетрови. 
Недоволството на бургазлии 
стигна до там, че бе обявено 
провеждане на мирен про-
тест с книга в ръка пред ем-
блематичната сграда.

Часове преди протеста 
Банов дойде на крака в 
Бургас и отсече: „Назначавам 
обследване на целия площад 
„Тройката“, като от този мо-
мент нататък има пълен стоп 
на всякакви действия, докато 
не се произнесем по сгради-
те там. Стопът е пълен и важи 
за всички дейности, докато 
всяка една сграда не бъде 
обследвана. Заповедта вли-
за в сила от утре (б.а. - днес), 
комисията също ще започне 
работа тогава. Предмет на 
проверка ще бъдат както де-
кларираните паметници на 
културата, така и останали-
те сгради“.

Банов натърти, че с него 
никой по никакъв друг начин 
освен законния, не може да 
се разбира, когато става въ-
прос за сгради, паметници на 
културата.

„Създал съм такава систе-
ма, че е абсурдно с някакви 
чиновнически подписи да се 
събори паметник на култура-

та. При приказки за събаряне 
има два варианта. Ако е нещо 
нагло – Прокуратурата. Ако 
има резон, то тогава комиси-
ята от експерти заседава и се 
предава на живо и онлайн, за 
да може всеки да види. Ако 
някой изтърве, има и записи. 
Така че пак повтарям – хипо-
теза няма паметник на култу-
рата да се събори с 2-3 под-
писа“, добави той.

Банов обясни и че в 
Министерство на културата 
няма внесено искане от стра-
на на частния собственик за 
промяна на статута на двете 
сгради културни ценности.

„Сградата на „Хеликон“ 
обаче попада в така наре-
чената „охранителна зона“ 
и всякакви действия трябва 
да се съгласуват с нас“, по-
сочи той.

Тук кметът Димитър 
Николов припомни, че през 
89-а е било взето решение 
всички сгради в квартала 
да се съборят заради из-
граждането на голяма така-
ва. Тогава в списъка са били 
включени само две сгради – 
Маринковите хамбари и ад-
министративната сграда, къ-
дето се е помещавало чита-
лище „Пробуда“. 

Министър Банов обясни, 
че обследването на площад 
„Тройката“ трябва да при-
ключи в рамките на месец, 
като увери бургазлии, че 
чрез медиите всичко ще е 
публично.

Още в понеделник кметът 

реагира на високия общест-
вен интерес по темата и напи-
са във Фейсбук следното:

„Току-що разговарях със 
собственика на верига кни-
жарници „Хеликон” и съсоб-
ственик на терена Данчо 
Панайотов. Той ме увери, че 
преместването на книжар-
ницата е временно и по тя-
хно желание. Както и това, 
че на същото място ще инве-
стира в нова, по- съвремен-
на и по- голяма книжарница 
„Хеликон”, тъй като сегашна-
та сграда му коства много го-
ляма и ежемесечна сума за 
поддръжката й. Няма бургаз-
лия, който да няма сантимент 
към сградата на книжарница-
та, включително и аз самият. 
Но и теренът, и сградата са 
изцяло частна собственост, 
а Община Бургас не прите-

жава дори и милиметър от 
тях. Право на собственици-
те е сами да решават как да 
развиват бизнеса си и какви 
инвестиционни намерения да 
предприемат за собствените 
си имоти. Сградата на днеш-
ната книжарница „Хеликон" 
е била склад за брашна. И 
винаги е била частна соб-
ственост. Въпреки емоцио-
налното ни отношение към 
нея, тя не фигурира в списъ-
ците на декларирани и обя-
вени паметници на култура-
та. Паметниците на култура-
та подлежат на такава регис-
трация от Министерството на 
културата, не от общината“.

Последва и изказване на 
собственика на книжарница-
та Данчо Панайотов, отново 
в социалната мрежа: 

„Скъпи приятели на 
„Хеликон“, благодарим Ви, 
че се вълнувате за съдбата 
на най-бургаската книжар-
ница „Хеликон“. За нас това 
означава много! Бихме иска-
ли да Ви уверим, че книжар-
ница „Хеликон“ не само ще 
я има в Бургас, но и ще се 
завърне на същото място в 
много по-красив, многообра-
зен и съвременен вид! И ще 
е истински храм на книгата! 
Защото „Хеликон“ е част от 
духа на нашия любим Бургас. 
Така добре познатата и оби-
чана книжарница „Хеликон“ 
– Бургас е открита на 1 юли 
1996 година. Сградата е пре-
устроен от нас склад за зър-
но по договор за наем с то-

гавашните собственици. Тя 
няма статут на паметник 
на културата. Книжарници 
„Хеликон“ са осъществената 
наша мечта, нашата профе-
сионална реализация и наше-
то всичко. Затова повече от 
всички, ние не само ще се по-
грижим за съхраняването им 
като културни емблеми, но и 
за осъвременяването и раз-
витието им. Уверяваме ви в 
това! В новата сграда е пла-
нирано голямо пространство 
за организиране на книжар-
ница „Хеликон“. През този 
период от около година и 
половина, Вие, нашите при-
ятели и клиенти, ще може-

те да намирате книгите и до-
брото ни обслужване на две 
нови места, които са доста-
тъчно удобни като локации. 
И те са вече известни – на 
ъгъла на „Александровска“ 
и „Македония“, и близо до 
компаса на улица „Васил 
Априлов“. Знаем, че ще ос-
танете наши верни прияте-
ли до построяването на но-
вия „Хеликон“ - на площад 
„Тройката“, на същото мяс-
то. Уверяваме Ви, че ще Ви 
изненадаме много приятно! 
А дотогава нашите книжари 
Ви очакват на новите ни ад-
реси в Бургас. Защото Бургас 
и „Хеликон“ винаги са били и 
ще си останат едно цяло!“.

Последва обаче отново 
вълна от коментари, повече-
то от които бяха, че бургаз-
лии се вълнуват не толкова 
каква ще е съдбата на търгов-
ския обект, колкото на архи-
тектурата на Стария Бургас 
и каква сграда ще изникне 
точно там. 

Така преди събитията от 
пресконференцията с Банов, 
изглеждаше, че казусът е ре-
шен – строителство ще има, 
собствеността е частна, нищо 
не може да се направи и соб-
ственикът на книжарницата 
има желание да се нанесе 
на същото място, но в по-мо-
дерна сграда. Изглежда оба-
че Панайотов не разбра, че 
хората не подскачат за това, 
че книжарницата се мести, а 
заради опасенията от това, че 
сградата ще бъде съборена. 

Сагата тръгна още в края 
на лятото, когато наематели-
те на обекти във вътрешния 
двор бяха уведомени, че от 
1 октомври трябва да ги на-
пуснат. По-късно бяха събо-
рени, като в момента стоят 
само сградите, които са па-
метник на културата и сгра-
дата на „Хеликон“.

Пред БНР-Бургас дру-
гият собственик, Здравко 
Станчев, коментира, че няма 
изготвен идеен проект за те-
рена, а приоритет през тази 
година е изграждането на 
„Сентрал Парк“ и разкрива-
нето на 1500 работни места в 
IT-сектора.

Главният архитект на об-
щината Веселина Илиева ко-
ментира пред „Черноморски 
фар“, че към момента няма 
внесено искане за измяна на 
Подробния устройствен план 
(ПУП) на имота. Едни от ос-
новните опасения на бургаз-
лии са, че там ще се появи 
още една висока сграда.

„След като няма такова ис-
кане, не можем да коменти-
раме евентуална височина на 
строителство. Може би соб-
ствениците имат такова на-
мерение, но аз не мога да го-
воря от тяхно име. Когато та-
кова искане влезе в община-
та, ще можем да коментира-
ме. Единствено при нас е до-
шло искане за премахване на 
вече съборените стари и зле 
изглеждащи опасни сгради 
във вътрешността на имота. 
Сградата на „Хеликона“ не е 
паметник на културата, тя е 
сграда като всички останали 
сгради. Няма специален ста-
тут“, обясни Илиева.

Кметът Димитър Николов 
отговори на въпрос на 
„Черноморски фар“, че раз-
решеното застрояване в 
района може да се прове-
ри в интернет и че издаде-
но разрешение за строител-
ство няма.

С идването на Банов в 
Бургас на пръв поглед тема-
та засега приключи с шанс 
сградата на книжарницата 
да бъде обявена за културен 
паметник след проверката на 
комисията.

Чф4 Тема на деня26-27 ФЕВРУАРИ 2020

Замразява дейности  
около „Хеликон“

Близо стотина бургазлии 
се събраха пред книжар-
ница „Хеликон“ на площад 
„Тройката“ на мирен про-
тест в защита на сграда-
та. Те се организираха в 
социалните мрежи още в 
деня, в който стана ясно, 
че предстои изнасяне на 
книжарницата и евентуа-

лен нов строеж на нейно 
място. Вчера той преми-
на под мотото „С книга в 
ръка“. Въпреки че вчера по-
рано  културният министър 
Боил Банов заяви, че зам-
разява дейностите и назна-
чи обследване на сградите 
и на  целия площад, те на-
стояват тя да стане памет-

ник на културата.
Сградата не е такъв, а е 

обслужваща на другите две 
до нея,  които са паметници 
на културата. Сред протес-
тиращите са главно млади 
хора с деца. Повечето от тях 
са категорични, че не жела-
ят огромни високи сгради в 
тази част на площада.

Близо стотина бургазлии се събраха 
на мирен протест пред книжарницата

Сградата, в която се помещава книжарницата, не е паметник на културата. 
Комисията ще се произнесе след около месец по казуса

В същото време „Хеликон“ отвори врати на новата си локация. Там ще продъл-
жи дейността си до решаването на въпроса със старата сграда

Комисия ще обследва сградите 
на площад „Тройката“

C
y

 a
n

M
a

 g
e

n
 ta

Y
e

l l
o

w
B

la
ck

C
y

 a
n

M
a

 g
e

n
 ta

Y
e

l l
o

w
B

la
ck



Ñåä ìè÷ íî îá ùèí ñêî ïðè ëî æå íèå, áðîé 496, 26 фåвðуаðè 2020 ãî äè íа www.so zo pol.bg

Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k

С голямо мнозинство бе приет Бюджет 2020

На 21 февруари, на общо-
градско събрание Тихомир 
Янакиев даде отчет за първи-
те си месеци на управление. 
В препълнената зала той обя-
ви, че вече е започнала иска-
ната от него финансова про-
верка за предходните 10 го-
дини, която трябва да устано-
ви реалното състояние на Об-
щината. „До момента сме раз-
платили около 800 000 лв. от 
старите задължения с цената 
на доста икономии”, каза кме-
тът и допълни, че при негово-
то управление дълговете ще 
бъдат разплащани своевре-
менно и няма да бъдат отла-
гани. Стана ясно, че за пър-
вите три месеца на управле-
ние са направени доста ана-
лизи, набелязани са мерките 
и в общи линии е структури-
ран екипът, с който Янакиев 
ще работи.

Продължава на стр. 2

Четете на стр. 4

Четете на стр. 4

Скъпи съграждани,
Поздравявам ви с националния празник на България - Денят на  

Освобождението ни от османско владичество!
3 март е паметна дата. Навярно защото е символ на безкористна  

любов към Родината и непреклонността на цял един народ в  
борбата му за свобода. Навярно, защото ни пренася в едни  
други времена, времена, в които родолюбието и честта са били  
движеща сила. 

3 март е ден, в който най-силно трябва да изразим почитта си 
към паметта на хилядите, оставили костите си по нашите земи,  
да сведем глави пред героите, извоювали чрез непоколебима воля така  
изстрадалата свобода.

Нека посрещнем националния празник на България достойно  
и със самочувствие да предадем на бъдещите поколения  
великите дела на предците ни, защото сме длъжни да  
тачим своята история и да съхраним духа на  
патриотизма.

Поклон пред величествения подвиг и саможертва-
та на борците за свобода!

Тèхîìèð ЯНАКИЕВ 
Кмет на община Созопол

Поздравителен адрес по повод 
Освобождението на България 

Читалище „Отец Паисий-1896" - град Созопол органи-
зира празничен концерт по случай Освобождението на 
България и Деня на любителското художествено твор-
чество на 28.02.2020ã. (ïåтъê) в 17:30 ÷аñа в читали-
щето. В концерта ще участват художествените състави 
от читалището. 

Община Созопол организира общински празник по слу-
чай Баба Марта, Ден на художествената самодейност и 
Сирни Заговезни на 1 ìаðт 2020ã. (íåäåëя) îт 11:00 
÷аñа на площад „Хан Крум“, пред Амфитеатъра. Очак-
ват ви много изненади! 

По случай националния празник на България, Община 
Созопол организира на 3 ìаðт 2020ã. от :

10:00 ч. - Тържествено вдигане на знамената на пло-
щад „Хан Крум“, пред Амфитеатъра

10:15 ч. - Ритуал по полагане на венци и цветя пред Ар-
ката на входа на градската градина

11:00 ч. - Панихида в храм „Св. Георги Победоносец“

Кìåтñтвî Чåðíîìîðåц ви кани по случай национал-
ния празник на България Трети март и Деня на самоде-
еца на:

02.03. 2020ã (ïîíåäåëíèê)
17:30 ч. – Откриване на изложба конкурс „Кукерска 

маска“ в Изложбена зала НЧ „Димо Николов-1908“
18:00 ч. – Празнична концертна програма в НЧ „Димо 

Николов-1908“
03.03.2020ã. (втîðíèê)

11:00 ч. – Поднасяне на венци и цветя пред паметника 
на загиналите във войните в парка до Автогарата.

Общественият съвет на 
град Созопол е факт

На събрание кметът се отчете за първите си 100 дни на 
управление, а главният архитект обяви, че градът ще 
посрещне новия туристически сезон с променена визия

Жени и деца  
с големи сърца изработиха  
благотворително мартенички

Звън на кукерски чанове 
огласи Равна гора

Четете на стр. 3

Нови успехи за спортните 
клубове на Созопол 

След писмо на министъра на финансите Владислав Горанов, налагащо 
рестрикции, капиталовата програма бе драстично намалена

На петото редовно заседание на Об-
щински съвет - Созопол бе приет бю-
джетът на Община Созопол за 2020 го-
дина. С 13 гласа на общинските съвет-
ници „за“ и с два гласа „въздържал се“ 
бюджетът на общината от 24 360 000 лв. 
е факт.

Първоначалният бюджет, който бе 
изготвен, претърпя промяна след пис-
мо с указания на Министерството на 
финансите, в което се посочва, че е не-
обходимо спазване на строга финан-
сова дисциплина. След промяната на 
финансовата рамка, капиталовата про-
грама остана със 4 633 725 лв., по-го-
лямата част от които са целеви сред-
ства от субсидии и постановления на 
Министерски съвет. Поради това Об-
щина Созопол няма да може да изпъл-
ни големи проекти от собствени сред-
ства през тази година.

Продължава на стр. 3



Основната цел на На-
ционалната програма за 
достъпна жилищна сре-
да и лична мобилност е 
изграждане на достъпна 
среда в съществуващи 
жилищни сгради и приле-
жащите им пространства 
за хора с увреждания и 
осигуряване на лична мо-
билност за тяхното соци-
ално приобщаване, като 
се отчитат и специфич-
ните им потребности. Из-
пълнението на Програма-
та се осъществява на те-
риторията на всички об-
щини в Република Бълга-
рия на проектен принцип 
в рамките на одобрени-
те бюджетни средства за 
съответната година. Дей-
ностите по реализиране 
на Програмата се подпо-
магат от Агенцията за хо-
рата с увреждания, Аген-
цията за социално подпо-
магане (АСП), органите на 
местно самоуправление и 
организациите на и за хо-
рата с увреждания.

Дирекция „ Социално 

подпомагане“ – Созопол 
информира хората с ув-
реждания, както относно 
възможността за финан-
сиране на дейностите по 
програмата, така и с изда-
ването на писмо за под-
крепа по настоящ адрес 
на човека с увреждане 
за допустимост на канди-
датстването  по съответ-
ния компонент. Писмото 
за подкрепа се  издава 
от ДСП - Созопол по  на-
стоящ адрес на човека с 
увреждане след отправе-
но писмено искане за из-
даването му. В тридневен 
срок се извършва провер-
ка на декларираните в ис-
кането обстоятелства за 
всички посочени лица.

Програмата се реализи-
ра в два компонента:

Компонент 1 „Достъпна 
жилищна среда" - за фи-
нансиране изпълнението 
на инвестиционни проек-
ти за изграждане на дос-
тъпна среда в съществу-
ващи жилищни сгради и 
прилежащите им прос-

транства, която се ползва 
безвъзмездно и по несто-
пански начин;

Компонент 2 „Лична мо-
билност" - за приспосо-
бяване на лично моторно 
превозно средство, необ-
ходимо за осигуряване на 
личната мобилност на чо-
век с трайно увреждане.

Човек с трайно увреж-
дане може да кандидат-
ства в рамките на годи-
ната и по двата компо-
нента, но поотделно - с 
две отделни заявления, 
към които е необходимо 
да приложи и издаденото 
от съответната ДСП пис-
мо за подкрепа. Счита-
но от 12.02.2020 г. Минис-
терството на труда и со-
циалната политика обяви 
началото на кампанията 
по набиране на проект-
ни предложения по Про-
грамата.

Ñðîêът за ïîäава-
íå íа ïðåäëîæåíèята 
îт êаíäèäатèтå å в ïå-
ðèîäа îт 12  фåвðуаðè 
2020 ãîäèíа äî 12 ìаé 

2020 ãîäèíа вêëю÷è-
тåëíî.

При подаване на про-
ектните предложения, ли-
цата с увреждания тряб-
ва да приложат издаде-
но от Дирекция „Социал-
но подпомагане“ по на-
стоящия им адрес писмо 
за подкрепа.

Подробна информация 
за реда и условията за 
кандидатстване и необ-
ходимите документи е 
публикувана и на интер-
нет страницата на МТСП 
www.mlsp.government.bg, 
секция „Политика за хо-
рата с увреждания“, ру-
брика „Национална про-
грама за достъпна жи-
лищна среда и лична мо-
билност“.

Пълният текст на Про-
грамата, ведно с образци-
те на Исканията за изда-
ване на писмо за подкре-
па и Писмата за подкрепа 
по съответните компонен-
ти, са обявени на  видно 
място на  информацион-
ното табло и в класьор.
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Стартира Национална програма за достъпна 
жилищна среда и лична мобилност

Общественият съвет на град Созопол е факт

ÑъобщЕНИЕ
Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол уве-

домява  гражданите, че приема заявления – деклара-
ции, подадени чрез лицензиран пощенски оператор, 
както и чрез системата за сигурно електронно връчва-
не, в сайта на Държавна агенция електронно управле-
ние – https//е-gov.bg/, подписани с квалифициран елек-
тронен подпис.

За повече информация: главен специалист „ИО“ на 
Дирекция „Социално подпомагане”- Созопол,  град Со-
зопол, площад „Черно море” № 1.

Тåëåфîí за ñïðавêа: 0550/2-24-19.

За това време той успя 
да стартира два по-го-
леми проекта, единият 
е ремонтът на пристани-
щето, който бе публично 
обсъждан и чак след по-
стигане на консенсус за-
почна дейността по него. 
Другият проект е разши-
рението на Пожарната, 
като освен това ще бъ-
дат закупени два специ-
ализирани автомобила, 
които ще се ползват от 
службата и от звеното 
на доброволците.

На събранието беше 
учреден Обществен съ-
вет на град Созопол към 
кмета, от който се очак-
ва да генерира идеи и 
да бъде медиатор меж-
ду управляващи и жи-
тели на града. Общо 17 
личности формират но-
восъздадения съвет, 10 
от тях са излъчени от 
местни неправителстве-
ни организации, а имен-
но: Стойчо Павлов (Тра-
кийско дружество „Яни 

Попов”), Светла Явахчо-
ва (Съюз на инвалиди-
те), Отец Димитър (Цър-
ковно настоятелство), 
Николай Белчев (Рота-
ри клуб), Георги Ямаков 

(СОСЗР и клуб „Българ-
ка”), Веска Милтиадо-
ва (ПК „Чайка”), Аспа-
сия Порожанова (Сдру-
жение за българо-гръц-
ко приятелство „Аполо-

ния”), Христина Михова 
(Асоциация на търговци-
те), Йосиф Спиридонов 
(МГИ „Остров Св. Кирик 
и Созопол”) и Веселина 
Брусалиева (НЖС „Св. 

Марена). Останалите 7 
души са поканени лич-
но от Тихомир Янакиев, 
като в това му действие 
няма никакво политиче-
ско вмешателство. Това 
са бизнесменът Дими-
тър Бишков, един от ус-
пешните кметове на Со-
зопол Никола Калоянов, 
бившият областен упра-
вител Константин Гре-
бенаров, общественикът 
Елена Котакова, худож-
никът Иван Бахчеванов, 
бизнесменът и писател 
Савко Калата и музикан-
тът Росен Костов. Първо-
то събрание на Общест-
вения съвет ще се със-
тои в най-кратки сроко-
ве, а кметът вече даде 
няколко теми, които да 
бъдат обсъдени, като ос-
новните са новият облик 
на града и транспортна-
та схема.

Кметът и главният ар-
хитект Радост Георгиева 
съобщиха на всички при-
състващи, че Созопол 
ще посрещне новия ту-
ристически сезон с про-
менена визия. Общин-

ските тротоари по „Ве-
селата уличка“ отляво 
и отдясно ще бъдат раз-
чистени, а търговците ще 
бъдат помолени да осъ-
ществяват дейност, съ-
образявайки се с нова-
та визия. Разработена е 
схема и за Стария град, 
която ще бъде предста-
вена съвсем скоро. „Взе-
хме решение на терито-
рията на детската пло-
щадка в градската гра-
дина да няма търговия“, 
каза Радост Георгиева 
и допълни, че от дясна-
та страна на улицата от 
сградата на Общината 
до „Кариби“ няма да се 
дават места за продаж-
ба на царевица, тъй като 
това е една от най-ожи-
вените артерии в града 
и е недопустимо по нея 
да има 10 обекта с газо-
ви бутилки. 

Промените ще продъл-
жат и през следваща-
та година, като се пред-
вижда другото лято гра-
дът да изглежда по съв-
сем различен начин, уве-
ри Янакиев.

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

На 26 февруари за  
седма поредна година 
в училищата на терито-
рията на цялата община 
ще бъде проведен Меж-
дународният ден за бор-
ба с тормоза в училище, 
благодарение на Общин-
ската комисия за бор-
ба с противообществе-
ните прояви на малолет-
ни и непълнолетни лица, 
с подкрепата на Община 
Созопол и на ръководи-
телите и преподаватели-
те в училищата.

Историята започва 
през 2007 година като 
протест срещу инцидент, 
свързан с тормоз в учи-
лище в Канада. При от-
криването на учебната 

година, група ученици 
докарали до плач един 
деветокласник като му 
се подигравали и тор-
мозили, че дошъл с ро-
зово поло. На следва-
щия ден двама ученици 
– Травис и Дейвид, ре-
шават да закупят и раз-
пространят сред съуче-
ниците си 50 розови те-
ниски в подкрепа на тех-
ния приятел.

Тази инициатива бър-
зо става популярна сред 
други училища като „Ден 
на розовата фланелка“ и 
през 2008 година преми-
ерът на Британска Ко-
лумбия обявява този ден 
от февруари за ден сре-
щу тормоза в училище.

Днес децата казват 
„STOP“ на тормоза 

в училище

Мила мамо, свидна мамо,
най-добрата на света,
с теб прилика имат само 
слънцето и пролетта!

Днес жената е съпруга, майка, колега и парт-
ньор, смело работи за общото благо, жената е 
стожер на човешките качества, помага ни да тво-
рим добро и създаваме бъдеще. Сърцето на май-
ката обича и боли от тревога и грижи. То е анте-
на, която улавя всички вълни, които добри или 
лоши стигат и следват пътя на майката. Топли-
ната на майчините ръце, нежността на майчини-
те очи са безценно съкровище, което всеки иска 
да усети до себе си. И в най-трудния момент, и 
в най-красивия, ние търсим майката. Дълбок по-
клон пред  майчината сила и смелост, няма по-
красиво нещо от силната и горда жена-майка! 
Честит 8-ми март!

Ñèéêа РУПоВА
Пðåäñåäатåë íа ПК „Чаéêа“
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С голямо мнозинство бе приет Бюджет 2020Общественият съвет на град Созопол е факт
Бюджет 2020 предвиж-

да 1 713 806 лв. за рекон-
струкция и рехабилитация 
на общински път между 
селата Атия, Росен и Рав-
на гора, които средства 
са по ПМС. Други основ-
ни ремонти със средства 
по субсидии са планира-
ни за отсечките: град Со-
зопол - село Равадиново 
на стойност 320 000 лв.,  
село Зидарово – село 
Вършило - село Габър за 
100 000 лв. и за село Атия – 
квартал „Миньор“, за кой-
то са отделени 79 900 лв. 
Собствени средства в 
размер на 340 000 лв. са 
предвидени за разплаща-
не по проекта за енергос-
пестяващо улично освет-
ление на община Созо-
пол. Инвестиция в размер 
83 000 лв. ще бъде напра-
вена за общинските пар-
кинги, за които ще бъде 
закупен софтуер и ще се 
монтират паркинг систе-

ми, като се очаква некол-
кократна възвращаемост 
на тази сума. 70 000 лв. са 
планирани за автовиш-
ка, която е необходима 
на Община Созопол за 
подкастряне на клони и 
извършване на височин-

ни ремонтни дейности, а 
закупуването й ще пре-
крати разходите по на-
емане. По капиталовата 
програма са предвидени 
135 000 лв. за проектира-
не, доставка и монтаж на 
фотоволтаична система 

за производство на елек-
троенергия за собстве-
ни нужди, която ще бъде 
монтирана върху покри-
ва на закрития плувен 
басейн, тази сума обаче 
ще бъде възстановена по 
проект с Shell.

Бюджет 2020 предвиж-
да субсидии за читалища-
та в размер на  282 680 лв., 
а за спортните клубове, 
развиващи дейност на те-
риторията на общината – 
330 000 лв.

По време на заседа-
нието кметът на община 
Созопол Тихомир Янаки-
ев заяви, че през насто-
ящата година трябва да 
бъдат разплатени всич-
ки просрочени задълже-
ния  от  2019 година,  кои-
то  са в  размер  на 3 634 
867 лв., като освен тях об-
щината трябва да пога-
си задължения в размер 
на 1 200 000 лв. към бан-
ката по теглените от пре-
дходното управление за-
еми. За догодина задъл-
женията към банката ще 
са 2 400 000 лв., уточни 
кметът.

По време на сесията бе 
приета и Стратегията за 
управление на общинска 
собственост на Община 
Созопол за 2020-2023 го-

дина. Общинските съвет-
ници приеха и Годишната 
програма за управление и 
разпореждане с имоти - 
общинска собственост за 
2020 година, като към спи-
съка за първостепенни 
обекти от общинско зна-
чение бе включен и обект 
„Изграждане на улична 
канализационна мрежа 
за битово-фекални води 
за квартали по плана на 
село Равадиново“.

По време на редовно-
то пето заседание на Об-
щинския съвет бе приета 
и Програма на кмета Ти-
хомир Янакиев за упра-
вление на община Созо-
пол за мандат 2019-2023 
година.

Единствената докладна 
от дневния ред, която бе 
гласувана с болшинство 
„против“, бе докладна за-
писка от кмета на общи-
на Созопол Тихомир Яна-
киев относно постигане 
на съдебна спогодба по 
гражданско дело.

Продължава от стр.1

Нови успехи за спортните клубове на Созопол 
Радослав Алексиев е но-

вият републикански шам-
пион по гребен ергоме-
тър в лека категория мла-
дежи под 23 години. Със-
тезанието се проведе на 
7-8.02.2020 г. в Национал-
на спортна академия в 
София. Със златен ме-
дал и отлично представя-
не на всички 13 състеза-
тели може да се похвали 
треньорът на гребен клуб 
„Созопол" - Андон Кюмур-
джиев.

На 14-15.02.2020г. в град 
Горна Оряховица се про-
веде Държавно лично пър-
венство, на което Спортен 
клуб по борба „Ангел Гочев“ 
- Созопол завоюва два ме-
дала. В категория 62 кг със 
злато се окичи Зийнеб Али, 
а в категория 33 кг сребъ-
рен медал спечели Емине 
Али. Този голям успех де-
цата постигнаха под ръко-
водството на треньора Ру-
мен Димитров.

Читалищата в общината предизвикват 
любовта на децата към книгите

В месеца на любовта 
НЧ “Димо Николов-1908" 
- град Черноморец запа-
ли една истинска любов 
- тази към книжките. Под 
наслов „Любов към кни-
гата " всеки вторник де-
цата от ЦДГ “Делфинче" 
се пренасят в един въл-
шебен свят. Четенето на 
приказки е  доброволна 
инициатива на Библиоте-

ката към Народно читали-
ще “Димо Николов-1908". 
Целта е да бъде провоки-
ран интерес и влечение 
към книгата още в най-
ранна възраст. Срещите 
протичат със събеседва-
не върху произведение-
то, задаване на въпроси и 
извличане на поуки. Чете-
нето на приказки развива 
въображението, паметта 

и мисълта на децата. 
В град Созопол Народ-

но читалище „Отец Паис-
ий-1896" също предизвик-
ва интереса на децата с 
редовни литературни сре-
щи с различна насоче-
ност. На 24 февруари, по 
случай 100 години от рож-
дението на Леда Милева, 
протече една изключи-
телно интересна среща, 

наречена „Цветни при-
казки“, в която участва-
ха учениците от ІІ-те кла-
сове на СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ с преподава-
тели г-жа Кръстева и г-жа 
Дянкова. Презентацията 
изнесе Валентина Райко-
ва, която е библиотекар в 
читалището.

На 19 февруари, деня, 
в който отбелязваме 147 
години от обесването на 
един от най-великите ге-
рои на България - Васил 
Левски, читалището про-
веде тематична среща 
„По стъпките на Апос-
тола". Трогваща и дос-
та поучителна бе тя за 

учениците от четвърти-
те и петите класове, ко-
ито бяха придружени от 
своите преподаватели 
г-жа Захова, г-жа Косто-
ва и г-жа Колева. Вълну-
ващата презентация из-
несе библиотекарят на 
читалището Валентина 
Райкова.



На 22 февруари в Етног-
рафски музей – Созопол 
заработи „Работилнич-
ка за мартеници”. Сръч-
ни жени и деца се отзо-
ваха на поканата на му-
зея да дарят щастие и 
радост, като изработят 
със собствени материа-
ли мартенички за всички. 
Докато работливите баби 

и майки подготвяха мате-
риалите за направата им, 
децата се забавляваха с 
пристигналата Баба Мар-
та, която ги развеселява-
ше с гатанки, песнички и 
закачки. И в този дух на 
бяло–червена еуфория 
работливите ръчички сът-
вориха 338 мартенички за 
всички. С тях на първи 

март Баба Марта ще на-
кичи за здраве и късмет 
всеки, който срещне. 

Децата на Черноморец 
пък още от средата на ме-
сеца са запретнали ръ-
кави и трескаво се под-
готвят за 1 март.  В дни-
те понеделник и сряда 
те се събират в работил-
ничката в Народно чита-
лище „Димо Николов“, за 
да изплетат с много лю-
бов мартенички за близ-
ки и приятели. Сръчните 
ръчички изработват както 
традиционни обредни ук-
раси, така и разнообраз-
ни бяло-червени декора-
ции за дома.

Децата и младежите от 
Центъра за настанява-
не от семеен тип  в Атия 
също изработиха пре-
красни мартеници, кои-
то се продават с благот-
ворителна цел в сграда-
та на Общината.

Обичаят за носене на 
мартеници се е запазил 
през вековете, а едно 
от вярванията е, че това 
умилостивява Баба Мар-
та, която според преда-
нията е сърдита стари-
ца, рязко променяща на-
строението си, а с него и 
времето от лошо на хуба-
во и обратно. Тази кра-
сива българска тради-
ция, основана на митоло-
гия, земеделие и народни 
вярвания, от 2017 година 
фигурира в Списъка за 
културно наследство на 
ЮНЕСКО.

Под звуците на български 
хлопки, тъпан и гайда, в Рав-
на гора се отбеляза един от 
най-колоритните и забавни 
празници в общината - Ку-
керовден. 

От къща на къща, с много 
шеги, кукерската дружина 
обиколи селото, за да про-
гони злите духове и да про-
пъди студа. По-голямата част 
от групата бяха облечени в 
автентични костюми от жи-
вотински кожи с дълъг косъм 
и с чанове в различни раз-
мери, вързани на кръста. На 
главите си някои бяха поста-
вили маски, други пък бяха 
с открити, но почернени със 

сажди лица. Според тради-
ционните вярвания кукерът 
трябва да е толкова страшен, 
че като го види злото, да по-
бегне. В обредите, разбира 
се, присъстваха и много пер-
сонажи в различни роли като 
горски стражар, полицай и 
цар. Следобед на селския 
мегдан, под съпровод на тъ-
пан и гайда, кукерите играха 
буйни танци, като по тради-
ция раздрънкаха силно ока-
чените по тях звънци. Вяр-
ва се, че този, който танцу-
ва с кукерски костюм, не го 
ловят магии, ще бъде здрав 
и с много късмет през цяла-
та година.

За плодородие бе извър-
шен ритуалът „заораване“, 
в който централна фигура е 
царят. Той подкарва впрег-
натите в ралото кукери и 
изорава три бразди в кръг, 
след което ги засява с по-
желания да има богата ре-
колта през следващата сто-
панска година.

Кукерството празнува от-
минаването на зимата и на-
стъпването на лятното пло-
дородие, а целта на всички 
участници и организатори е 
да продължат българската 
традиция и да запазят фол-
клорното наследство.
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Звън на кукерски чанове  
огласи Равна гора

Жени и деца с големи сърца изработиха 
благотворително мартенички



Михаил КОЛЕВ 
Снимки: Авторът

Социалният министър Де-
ница Сачева посети детска 
градина и Център за ранно 
детско развитие и родител-
ска подкрепа „Надежда“ в 
комплекс „Меден рудник“. 
Сачева разгледа центъра и 
се запозна с начина на ра-
бота и услугите в забава-
чницата. Тя остана доволна 
от видяното и заяви, че дет-
ската градина може да слу-
жи като модел за останали-
те такива в страната.

„Тук има стоматолог, ло-
гопед, извършват се консул-
тации със семействата, как-
то и с млади момичета, кои-
то да научат как да бъдат 
майки или да се предпазят 
от нежелана бременност. 

Това са изключително ва-
жни модели, които трябва 
да се насърчават, защото 
навсякъде, където до мо-
мента сме посещавали та-
кива центрове, това се оказ-
ва най-работещото“, каза 
още социалният министър.

В България бройката на 
подобни центрове е 66, като 
в Бургас е само един. Капа-
цитетът в „Надежда“ е за-
пълнен и дори надвишен, 
добави заместник-министър 
Зорница Русинова. Услуги-
те могат да се използват и 
от други деца и родители, 
които не са част от въпрос-
ната детска градина.

Заради голямата необхо-
димост от социалното ми-
нистерство са дали увере-
ние пред местната власт, че 
ще бъдат отпуснати сред-

ства за други такива цен-
трове в Бургас. 

„Община Бургас ще бъде 
готова да бъде изграден та-
къв – дали като нов корпус 
на тук съществуващия, или 
на ново място. От голямо 
значение е да имаме такива 
центрове“, коментира Йор-
данка Ананиева, заместник-
кмет в Община Бургас.

През настоящата опера-
тивна програма почти 30 ми-
лиона лева ще бъдат насо-
чени в изграждането на по-
добен тип центрове в цяла 
България. Това ще е основ-
ният приоритет в следва-
щия програмен период на 
Министерство на труда и 
социалната политика.

На посещението в детска 
градина и Центъра за ранно 
детско развитие и родител-
ска подкрепа „Надежда“ 
присъстваха още народният 
представител Ася Пеева и 
Веселина Таралова, дирек-
тор „Образование и демо-
графски въпроси” към Об-
щина Бургас.

Социалният министър Деница Сачева 
посети детска градина в Меден рудник

СтрА ни цА 9 26-27 фЕВруАри 2020

УчилищЕмоето

„Комплексът може да бъде 
като пример за останалите 
такива в страната“, заяви тя

Министър Сачева (вляво) остана доволна от видяното в комплекса

Как да да не превръщаме децата си  
в консуматори, а в съзидатели ДИСКУСИЯ:

у В Е Д О М Л Е н и Е
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и ре-

да за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, се уведомяват всички заинтересоване 
лица относно инвестиционното предложение:

„Преустройство на жилищна сграда в  БИСТРО в ПИ 
345 КК 00833.502.157.2  по плана на  гр.Ахелой,  община 
Поморие“

Възложител на проекта е: Петър Христов Брусев и 
Стоянка Дженкова Брусева.

СЪОБЩЕниЕ
Райна Иванова Марко-

ва обявява диплома за 
висше образование N 
001629, издадена от ВХТИ 
"Проф. д-р Асен Злата-
ров" гр. Бургас на 03 юни, 
1994 г. с регистрационен 
N 2010, за невалидна (по-
вредена).

за РЕКЛаМа: 056 82 54 35, 0878 424 698

Заместник-кметът Йорданка Ананиева (първа-
та вдясно), подчерта, че Бургас е водещ по отно-
шение на добри практики, затова и Общината мо-
же да бъде партньор на добрите идеи, родени по 
време на дискусията



Михаил КОЛЕВ

Плувецът Цанко Цанков 
ще атакува нов рекорд, на-
учи вестник „Черноморски 
фар“. Бургазлията ще се оп-
ита да плува в продълже-
ние на 12 часа без прекъс-
ване. Това ще се случи на 
басейна в Парк „Арена 
ОЗК“ в комплекс „Славей-
ков“, като предстои датата 
на събитието да бъде уточ-
нена. Най-вероятно тя ще 
бъде в края на юни или на-
чалото на юли, заяви Цан-
ков.

Първоначално идеята е 
била това да стане през 
май, но тогава точно ще се 
проведе Световното по плу-
ване в открити води, къде-
то Цанков също ще участ-
ва. 

Цанко е започнал своята 
подготовка за рекорда още 
в края на 2019-а. Тя се про-
вежда основно в София, къ-
дето той тренира, а поняко-
га и в Бургас. Плувецът каз-
ва, че подготовката му по 
нищо не се различава от 

тази, с която извърши ре-
корда миналата година, 
преплувайки целия Бурга-
ски залив.

И сега, както и тогава, на 
всеки 15-20 минути със спе-
циален стик ще му бъдат 
подавани изотонични на-
питки, за да може той да 
не спира да плува. За да 
бъде всичко официално до-
кументирано, ще присъст-
ват и съдии на ФИНА и 
ЛЕН.  

Цанков допълни, че заед-
но с него, под формата на 
щафета ще плуват и деца и 
спортисти от бургаски клу-
бове, като тяхната бройка 
ще е около 300. Накрая 
всички те ще бъдат награ-
дени от кмета Димитър Ни-
колов. Събитието ще бъде 
достъпно и за публика, ка-
то входът ще е безплатен. 

По неофициална информа-
ция атаката на рекорда 
трябва да започне около 
7:30 часа сутринта.

Очаква се в Бургас да 
пристигне и легендата Пе-
тър Стойчев, който да ока-
же подкрепа на своя прия-
тел Цанко. 

През изминалата година 
32-годишният плувец успя 
да сътвори истинска сенза-
ция, ставайки първият чо-
век, който преплува аква-
торията на най-големия 
български залив – Бурга-
ския. Освен това изминато-
то от него тогава разстоя-
ние от 46,800 км е и най-дъл-
гото индивидуално преплу-
ване, извършвано някога в 
хилядолетната история на 
Черно море, от всички гра-
ничещи с него държави. По-
ради тази причина пости-

жението придоби общест-
вена популярност като „Ре-
кордът на Черно море”, а 
Цанко Цанков получи проз-
вището „Властелина на 
Черно море“. 

Сега той отново е готов 
да предизвика себе си в се-
риозно предизвикателство, 
надявайки се, че ще доне-
са нова световна слава на 
Бургас и България.

„Черноморски фар”

Английската гимназия при 
юношите и Френската при де-
войките триумфираха на уче-
ническия турнир по волейбол 
за Купата на кмета на Общи-
на Бургас. В момчешкия фи-
нал възпитаниците на Росица 
Гъчева надиграха с 3:0 гейма 
достойните си съперници от 
Немската езикова гимназия 
„Гьоте" пред повече от 500 съ-
ученици и преподаватели, до-
шли да подкрепят своите в 
спортна зала „Младост". 

Там беше и щастливата ди-
ректорка на шампионите от 
Английска езикова гимназия 

Жаклин Нейчева. Купите и ме-
далите на призьорите връчи 
кметът Димитър Николов, кой-
то приветства младите волей-
болисти и волейболистки (11 
и 12 клас) и техните препода-
ватели.

 „Радвам се да виждам мла-
ди хора, които умело съчета-
ват учение и спорт", заяви кме-
тът.

 Сред официалните гости бя-
ха още Йорданка Ананиева - 
заместник-кмет по „Образо-
вание, здравеопазване, соци-
ални дейности и младежки по-
литики", Веселина Таралова - 
директор на Дирекция „Обра-
зование", Веселина Деведжи-

ева – началник-отдел „Спорт", 
Павлина Алексиева – старши 
експерт „Физическо възпита-
ние" в Регионалното управле-
ние на образованието, прези-
дентът на ВК „Нефтохимик 
2010" Огнян Томов, старши 
треньорът Николай Желязков 
и капитанът на отбора-шампи-
он на България Николай Ни-
колов.

 След церемонията по наг-
раждаването на призьорите 
всички се щракнаха за спо-
мен. 10 отбора при юношите и 
9 при девойките и общо 190 
волейболисти се включиха в 
турнира, който стартира през 
декември.
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Чф
Официално извадиха „Поморие“ от шампи-

оната на Втора лига, съобщиха от пресцентъ-
ра на футболния съюз. В изминалите два кръ-
га от пролетния дял на първенството поморий-
ци не се явиха за двубоите си срещу „Кариа-
на“ (Ерден) и „Нефтохимик“, което според пра-
вилника се наказва с отстраняване от шампи-
оната. Така всички съперници на морския тим 
ще получат служебна победа с 3:0, когато тряб-
ва да играят по програма с тях. Решението за 

прекратяване на дейност на клуба бе взето още 
миналата година от ръководството на тима, а 
футболисти и треньори бяха освободени. При-
чината е липсата на стадион, където „Поморие“ 
да играе своите домакински срещи. В момен-
та спортното съоръжение в града търпи ремонт 
и няма как да се провеждат мачове там, а до-
говорът за ползване под наем на стадиона в 
Несебър, където поморийци приемаха до мо-
мента опонентите си, бе прекратен.

СКАНДАЛ Официално извадиха 
„Поморие“ от Втора лига

Английската и Френската 
триумфираха за Купата на кмета

ПлуВецът цанкО цанкОВ  
ще атакуВа нОВ рекОрд

„Черноморски фар“

С успехи започнаха новата 
спортна година каратистите от 
СК „Бушидо“ (Несебър).

На провелия се в София На-
ционален шампионат по карате 
в дисциплините „Ката“ и „Куми-
те“ за мъже и жени, несебър-
ските състезатели завоюваха 
три златни и един сребърен ме-
дал.

В дисциплината „Ката“ отно-
во безапелационен шампион 
при мъжете стана Христо Тер-
зиев. Победата не бе изненада 
за никого, но бе добра подго-
товка за предстоящото му учас-
тие в Европейския шампионат 
на 4 и 5 април в Тбилиси, Гру-
зия.

При жените в същата дисци-
плина Антония Унарова и Си-
мона Нушева направиха дебют. 
Унарова успя да достигне до 
четвъртфинала, а Нушева от-
падна в квалификациите. В дис-
циплината „Кумите“ – I-ва диви-
зия, Борислав Байчев повтори 
миналогодишния си успех и за-
воюва златото в тежката кате-

гория – над 90 кг. Това му доне-
се място в националния отбор 
и той ще представя България 
на Европейския шампионат U21 
в Орадя, Румъния през есен-
та.

Във II-ра дивизия Тошко Мом-
чилов без затруднение успя да 
елиминира всичките си проти-
вници и стана шампион в кате-
гория до 80 кг. В същата катего-
рия успешен дебют направи 
Кръстьо Пеев, но две допусна-
ти наказания му попречиха да 
влезе в битката за призовите 

места. Третият несебърски със-
тезател – Христо Николов, съ-
що направи силно представяне 
и завоюва сребърния медал в 
категория до 70 кг, отстъпвайки 
на финала от боец от Пловдив.

Преди шампионата бе прове-
ден съдийски семинар на  
БНФК, на който несебърските 
съдии Коста Димитров, Нико-
лай Петров и Йорданка Мане-
ва повишиха своята квалифика-
ция, а Антония Унарова успеш-
но премина изпита за придоби-
ване на съдийски права.

На 02 януари 2019 г. между МРРБ и общи-
на Малко Търново беше подписан договор 
за безвъзмездна финансова помощ № РД-
02-37-1 / BG16RFOP001-5.002-0002-C01, от 
02.01.2019 г., по процедура BG16RFOP001-
5.002 „Подкрепа за деинституционализация 
на социалните услуги за възрастни и хора 
с увреждания“, на Приоритетна ос 5: „Реги-
онална социална инфраструктура” на Опе-
ративна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 с бенефициент Община Малко Търно-
во

Проектното предложение предвижда из-
граждане (ново строителство) на Център за 
грижа за лица с умствена изостаналост 
(ЦГЛУИ) в град Малко Търново , във връзка 
с процеса на деинституционализация на гри-
жата за възрастни хора и хора с уврежда-
ния, за осигуряване на достъп до качестве-
ни социални услуги за лица с увреждания и 
възрастни хора. 

Основна цел на проекта е създаване на 
подходяща и ефективна социална инфра-
структура, допринасяща за предоставяне на 
нови качествени социални услуги за лица с 
увреждания в съответствие с Плана за 
действие за периода 2018-2021 г. за изпъл-

нение на Националната стратегия за дълго-
срочна грижа. 

Конкретните цели на проекта са: - Изграж-
дане на подходяща инфраструктура, отгова-
ряща на стандартите и критериите за мес-
тоположение и материална база за Център 
за грижа за лица с умствена изостаналост; 
- създаване на предпоставки за предоста-
вяне на качествени социални услуги за хо-
рата с увреждания; - осигуряване на достъп 
до качествени социални услуги за лица с 
умствена изостаналост изведени от Специ-
ализирани институции;. - постигане на ин-
тегриран подход при грижата за хората с 
увреждания с ясен социален ефект и въз-
действие;

Община Малко Търново кани медиите и 
заинтересованите страни да присъстват на 
официалната церемония „Първа копка“, с 
която се оповестява стартирането на СМР 
на обекта. Церемонията ще се проведе на 
04.03.2020г. от 11.00 часа, на терена опреде-
лен за изграждане на ЦГЛУИ, находящ се в 
гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис I“ №52.

рЪКОВОДитЕЛ ПрОЕКт
ОБЩина МаЛКО тЪрнОВО

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане  
на Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“, който се осъщест-

вява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020г.,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и 
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Община Малко Търново стартира СМР по проект 
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа 

за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“

ОБЯВа

МАРИЯ НИКОЛАЕВА 
НИКОЛОВА-ПОПОВА и 
РОСЕН ДИМИТРОВ ПО-
ПОВ съобщават на жите-
лите на гр. Поморие за 
следното свое инвестици-
онно намерение:  "Жи-
лищна сграда с гаражи" в 
УПИ ХVІ-5193, кв. 252 по 
плана на гр. Поморие.

Лице за контакт: 
Милена Въжарова, 
тел: 0897 877 428

4 Бургазлията ще плува 12 часа без 
прекъсване в Парк „арена ОЗК“
4 Очаква се легендата Петър Стойчев  
да присъства на събитието

Каратистите на „Бушидо“ 
започнаха годината с медали



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Предисторията: Богове и поклон-
ници документален филм/2 еп./
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс ани-
мационен филм
14:45 - Островът на сините птици 
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - Туризъм.бг /п/
17:30 - Бразди /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Магията на розата
19:10 - Людмила Гурченко  /15 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - В кадър Последните дни
22:00 - Джаз
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Младият Върколак 5  /8 еп./ (12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни/п/
02:15 - Людмила Гурченко  /15 еп./п/
03:05 - Дойче Веле: Шифт /п/
03:20 - Отблизо с Мира /п/
04:20 - Младият Върколак 5  /8 еп./п/ 
(12)
05:00 - Още от деня /п/
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - 
анимация, еп.1
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.21
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.80
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.6 еп.8
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.78
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.35
21:00 - Премиера: "Смени жената" - се-
мейно риалити, старт на с. 4
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - с.2 еп.4

01:00 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.6 еп.8
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.59
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок
09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 4
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Черна роза" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публицистично 
предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - те-
левизионна игра

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Системата" 
(премиера) - с. 9

21:00 - "Hell’s Kitchen България" - ри-
алити, нов с.
22:00 - "Шеф под прикритие" - риали-
ти, нов с.
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 7
00:30 - "Комисар Рекс" - с. 10
01:30 - "Уил и Грейс" 
02:30 - "Завинаги свързани" 
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 7 /п/

06:30 - Шпионката на Коко
06:59 - Делници - с Николай Колев
10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р Над-
ка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с Ре-
ни Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с проф. Алек-
сандър Томов
14:15 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Кулезич

22:00 - България на живо - с Иво Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
04:30 - Темида - цената на истината - с 
Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Кулезич

06:30 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 3
08:45 - "Пътешествие до края на све-
та" - приключенски филм с уч. на Бене-
дикт Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл, 
Джейми Сайвс и др., I част /п/
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1
12:00 - "Отмъщението" - с. 4
13:00 - "Спасяването на Линкълн" - авто-
биографичен филм с уч. на Том Амандес, 
Лий Коко, Пенелъпи Ан Милър и др.
15:10 - "В кадър"
15:40 - "Сватбен марш: Любовта до 
теб" - романтична комедия с уч. на Джак 
Уагнър, Джоузи Бисе, Тара Уилсън, Са-
ра Грей и др.
17:30 - "Междузвездни войни: Еп. IV - 
Нова надежда" - екшън-фантастика с уч. 
на Марк Хамил, Харисън Форд, Кари Фи-
шър, Питър Къшинг, Алек Гинес и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 9
21:00 - "Антмен" - екшън-фантастика с 
уч. на Пол Руд, Майкъл Дъглас, Евандже-
лин Лили, Антъни Маки, Майкъл Пеня, Ко-
ри Стол и др.
23:30 - "От местопрестъплението" - 
с. 9 /п/
00:30 - "Светецът" - екшън с уч. на Ели-
забет Шу, Вал Килмър, Шарлот Корнуел, 
Валери Николаев, Хенри Гудмани др. /п/
02:50 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 3 /п/

06:00 - Формула Е: Преди старта в Маракеш
06:30 - Колоездене: Обиколка на Обединени 
Арабски Емирства, трети етап
07:15 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Наеба, гигантски слалом, мъже
08:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Наеба, слалом, мъже
08:30 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, жени
09:00 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, мъже
09:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Кран Монтана, комбинация, жени
10:00 - Конен спорт: "Horse Passion", мага-
зинно предаване
10:30 - Конен спорт: Световна купа в Гьоте-
борг, обездка
11:30 - Колоездене: Обиколка на Обединени 
Арабски Емирства, трети етап
12:45 - Колоездене: Обиколка на Обединени 
Арабски Емирства, четвърти етап, директно
14:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Наеба, слалом, мъже
15:00 - Снукър: Шампионат на играчите, тре-
ти ден, директно
18:30 - Снукър: Шампионат на играчи-
те, трети ден
19:05 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Наеба, гигантски слалом, мъже
19:35 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Наеба, слалом, мъже
19:55 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, жени
20:25 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, мъже

06:00 - "Камиони по леда" - риалити, с. 7
07:00 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 8 /п/
08:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 15 /п/
11:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър" - с. 8
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 15
16:00 - "Женени с деца" - с. 10, 2 еп.а
17:00 - "Гордо изправен: Разплатата" - 
екшън с уч. на Кевин Сорбо, Ричард Ди-
лард, Хейли Рам, Ивет Нипар, Гейл Кро-
науър, Бентли Мичъм, Алън Джон Бъ-
кли и др. /п/
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
20:00 - "Скорпион" - с. 3
21:00 - "Скорпион" - с. 4
22:00 - "Царството на Огъня" - екшън-
фантастика с уч. на Матю Маккона-
хи, Джерард Бътлър, Изабела Скорупко, 
Крисчън Бейл и др.
00:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17 /п/
01:10 - Еротичен телепазар
03:50 - "Професионална борба: "Първич-
на сила", 9 еп. /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 7/19°C
Предимно облачно
Вероятност за валежи: 0%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 69%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 7/17°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 54%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 66%
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Пейки със стихове на бургаски 
поети красят Морска гара

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Бургазлийка  
стартира ударно в 

„Гласът на България“
Кристина Дончева реши  
да изпее песен на азис

Михаил КОЛев 
Снимки: авторът

Три пейки със стихове на 
бургаски поети красят гра-
динката край Морска гара. 
Те са във формата на разгър-
нати книги, като на всяка от 
тях е изписано по едно стихо-
творение. Честта е отредена 
на „Пристанище“ на Христо 
Фотев, „Аз и морето“ на Петя 
Дубарова и „Бургаски вечери“ 
на Иван Ванев.

Не за пръв път в Бургас 
пейки биват изографисвани 
със стихове на поети. Нача-
лото бе поставено през май 
миналата година, когато на 
площад „Тройката“ бяха по-
ставени две места за седене 
с творби на Христо Фотев и 
Петя Дубарова. Инициативата 

е на клуб „България за мла-
дите“ и вече освен морския 
град, е обхванала и други на-
селени места в страната, като 
Калофер, Враца, Свиленград 
и други.  

„Мисията на кампанията е 
все повече хора да си спомнят 
за великите българи, които са 
запечатали любовта и сърцата 
си в своите стихове. Конкрет-
но за Бургас идеята ни бе да 
популяризираме нашите мест-
ни автори и гостите на града, 
когато дойдат тук, да седнат 
и да прочетат творби на Петя 
Дубарова, Христо Фотев и 
Иван Ванев“, заяви пред вест-
ник „Черноморски фар“ Таня 
Анестиева, една от създател-
ките на инициативата.

Маестро Стефан 
Диомов пее с децата 
от квартал „Изгрев“

„Черноморски фар“

Детска вокална група 
„ИзгревЧет@" към бур-
гаското читалище „Из-
грев 1909" ще отпразнува 
третия си рожден ден с 
вълнуващ концерт на 28 
февруари. Подслон на 
празничната програма, 
която ще започне от 18.00 
часа, дава зала „Георги 

Баев" на Културен център 
„Морско казино". 

В репертоара на млади-
те изпълнители са вклю-
чени песни на маестро 
Стефан Диомов, който 
ще е гост на събитието.

Всички ще се насла-
дят на 16 от най-хуба-
вите песни на компо-
зитора, изпълнени от 
детска вокална група 

„ИзгревЧет@". 
Музикални поздрави 

към рожденика и гости-
те ще поднесат още во-
кална група „Слънчеви 
капки"- Народно читали-
ще „Фар 1946", вокално 
студио „Галакси"- Народ-
но читалище „Просвета 
1927" и вокално студио 
„Сезони"- Народно чита-
лище „Пробуда 1880".
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