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Изкупиха 
предпазните 
маски заради 
коронавируса100 години

100 години

Учителка от Средец 
впечатли цяла България 
с таланта си

Георги РУСИНОВ

„Ще черпим опит от 
други страни за изграж-
дането на детската бол-
ница в Бургас. Сред 

тях са и комшиите от 
Румъния, както и дру-
гата балканска страна 
Хърватия“. Това обяви 
кметът Димитър Николов 
по време на дебатите по 

докладната записка, с ко-
ято общинските съветни-
ци гласуваха избора на 
терен за бъдещото здрав-
но заведение.

„Вчера имахме доста дъ-

лъг разговор в министер-
ството и Ви информирам, 
че изцяло ни подкрепят в 
тази наша инициатива. Ще 
ни подкрепят с всякакви 
средства. Изграждането 

не е толкова просто, за-
това ще почерпим от све-
товния опит. Искаме тя да 
бъде направена така, че 
да ползва целия ресурс на 
УМБАЛ-Бургас, чрез топ-

лата връзка. След като тя 
получи всички лицензии, 
ще опитаме да я напра-
вим и учебна база“, зая-
ви Николов.

БургаС ще Има 
детСка БолнИца

Пълна 

подкрепа

ще черпим опит 
от комшиите за 
построяването й4-5u

Увеличават се цените 
на билетите за 

междуградските автобуси
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тръгна и контрабанда

Фолклорът не е 
„фасулска работа“
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тен природен газ, се представя 
удостоверение за първоначална-
та проверка на уредбата.

За промяна на вида на гориво-
то в свидетелството за регистра-
ция на превозното средство с из-
менение в конструкцията, при ко-
ето в автомобилът е монтирана 
уредба, която позволява работа-
та на двигателя с един от двата 
горепосочени газа, преди 1 сеп-
тември 2014-а, се представя пас-
порт, издаден по реда на Наред-
бата на устройството, безопасна-
та експлоатация и технически 
надзор на газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени въглево-
дородни газове, или в Наредбата 
за устройство и безопасната екс-
плоатация на преносните и раз-
пределителните газопроводи и 
на съоръженията, инсталациите и 

уредите за природен газ. Може 
да бъде представено и удостове-
рение за техническа изправност, 
в което е отразено, че в автомо-
била е монтирана газова уредба.

От бургаската полиция обясни-
ха пред наш репортер, че ако бу-
тилката ви е монтирана преди 
2014-а, не се налага смяна на та-
лона. Единствено трябва при го-
дишния технически преглед, сис-
темата да се впише в талона за 
годишния технически преглед с 
номера на бутилката.

Проблемът при създалата се 
ситуация след 2014-а е, че след 
като се монтира газовата уредба 
се прави първоначална проверка 
до следващия годишен техниче-
ски преглед. След като бъде из-
даден така нареченият „розов 
лист“, срокът за вписване в тало-

на на автомобила в 
КАТ е три години. Яв-
но повечето шофьори 
именно заради този 
по-дълъг срок са се 
успокоили и не са на-
правили това. Сега 
обаче, когато започ-
наха масовите про-
верки, паниката е 
пълна, а гишетата 
пред КАТ с дълги 
опашки. 

Наш читател обяс-
ни, че е чакал 3 часа, 
за да премине през 
процедурата. Платил 
70 лева, за да му из-
дадат протокол за 
монтаж на газовата 
уредба, а след това в 
КАТ – 30 лева за впис-

ването й в талона. 
150 лева е глобата, ако в тало-

на не е вписано газовото, споде-
лят шофьори. В Акцията на „Път-
на полиция“ ще бъдат санкциони-
рани и шофьори с газови бутилки 
с изтекъл експлоатационен срок. 
Обикновено той е 10 години. Въ-
преки че е обявена до днес, от 
полицията уверяват, че провер-
ките ще продължат и след това.

В петък след 14:00 часа поради 
профилактика на системите, „Ре-
гистрация на МПС“ към сектор 
„Пътна полиция“ при Областна 
дирекция на МВР-Бургас няма да 
се предоставят услуги на гражда-
ни, съобщават от полицията. На 
гише номер 3 ще се предоставят 
услуги за издаване на транзитни 
табели с регистрационен номер.

Георги РУСИНОВ

Община Камено ще за-
купи камион за сметосъ-
биране и сметоизвозване 
на отпадъци. Той ще е 
предназначен за нуждите 
на общината, показва ре-
портерска проверка на 
„Черноморски фар“.

В обществена поръчка 
е публикувано, че Общи-
на Камено е предвидила 
сума до 208 333.33 лева, 
без ДДС, които да плати 
за почистващата техника. 
Камионът трябва да пред-
ставлява базов автомо-
бил и да е фабрично нов. 
Датата на производство 
трябва да е не по-рано от 
1 януари 2019-а. 

От документите по по-
ръчката става ясно, че 
той трябва да е с техниче-
ски допустима максимал-
на маса минимум 18 000 
килограма, да е с дизе-
лов двигателно, минимум 
6-цилиндров, а екологич-
ната му категория да е 
ЕВРО 6d.

Крайният срок за пода-
ване на документи е 24 
март 2020-а. 
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Бургазлия се жалва до Об-
щински съвет – Бургас и кме-
та на общината Димитър Ни-
колов от сложена скоба на 
автомобила му. В писмо той 
описва случая от 13 февруари 
тази година. Тогава с автомо-
била си „Ауди А4“, с който об-
служвал човек с 98% инва-
лидност и стикер на стъклото, 
спрял в зоната за платено 
паркиране до Гъбката. Инва-
лидните места вече били за-
ети и затова той спрял на дру-
го. Когато се върнал след око-
ло 20 минути установил, че му 
е сложена скоба на автомо-

била.
„Такова чудо никъде в Бъл-

гария не ми се беше случва-
ло! И друг път, и в други гра-
дове, включително и в Бургас 
съм паркирал по подобен на-
чин, когато местата за инва-
лиди са били заети, но досега 
никога не ми се беше случва-
ло подобно нещо! По пре-
зумпция тези места за хора с 
трайни увреждания са, за да 
не се заемат от други автомо-
били, но когато други правои-
мащи са ги заели, означава 
ли това, че трябва да изчаква-
ме докато се освободи, за да 
паркираме?“, пише той.

Бургазлията пита и дали ин-

валидите трябва да плащат в 
зона за платено паркиране и 
дали трябва да ги глобяват с 

25 лева за скоба. Голяма част 
от тези хора били с по 200 ле-
ва пенсия, посочва още той в 

писмото. В края той призова-
ва общинските съветници да 
оправят Наредбата за плате-

Георги РУСИНОВ

Истинска истерия настана 
около вписването на газови-
те уредби в талоните на авто-
мобилите. Масови проверки 
стартираха в цялата страна 
от служители на „Пътна поли-
ция“. Шофьори масово се пи-
тат из най-големите групи във 
Фейсбук какво да правят. 

От Областна дирекция на 
МВР-Бургас обясниха пред 
наш репортер, че Законът от 
2014-а гласи, че се изисква 
автомобилите на повече от 
един вид гориво да бъдат с 
нови талони. Оказва се, че 
много малко от шофьорите са 
ги сменили. За отразяване на 
свидетелство за регистрация 
на МПС на уредба, позволя-
ваща работата на двигателя с 
втечнен нефтен газ или сгъс-

Бургазлия с инвалиден стикер на 

„Черноморски фар“

Кметът на Община По-
морие Иван Алексиев 
участва в 33-ото Общо съ-
брание на Националното 
сдружение на общините в 
Република България 
(НСОРБ), като председа-
тел на комисията за про-
веждане на избора за но-
ви членове на Управител-
ния съвет и Контролния 
съвет на Сдружението. 

В работата на най-голя-
мата и авторитетна об-
ществена организация у 
нас се включиха 364 деле-
гати от 207 общини, сред 
които и председателят на 
Общински съвет - Помо-
рие Адам Адамов. Кметът на 
Велико Търново Даниел Па-
нов бе преизбран за втори 
мандат начело на Управител-
ния съвет на НСОРБ. Пет-
членният Контролен съвет на 
НСОРБ ще работи под пред-
седателството на кмета на 
община Разград Денчо Боя-
джиев.

НСОРБ е официалният 

представител на местната 
власт в 261 междуведомстве-
ни органи – консултативни 
съвети, комитети за наблю-
дение, комисии, работни гру-
пи и др.

Активността на Сдружени-
ето в рамките на законода-
телния процес бе откроена 
като една от важните заслуги 
на изтеклия мандат. Само 
през 2019 година от името на 

общините са депозирани ста-
новища по над 30 законопро-
екта. Експертните екипи взе-
мат активно участие в рабо-
тата на консултативни орга-
ни към различни институции 
и партнират с комисиите в 
Народното събрание.

Акцент в преговорите с  
МРРБ остава продължаване-
то на Националната програ-
ма за енергийна ефектив-

ност, подчерта в експо-
зето си Даниел Панов и 
открои, че това е съв-
местното усилие на мест-
ната и централната 
власт, което е най-висо-
ко оценено от всички 
граждани, възползвали 
се от възможността за 

саниране.
Сред приоритетните про-

мени за следващия мандат, 
които ще имат сериозно от-
ражение в работата на общи-
ните, са развитие на между-
общинските отношения и но-
вата формула за усвояване 
на средства от ЕС.

Поморийско активно участие 
в Общото събрание на НСОРБ

Андрей Рунчев, шеф на  
ОП „Транспорт“: В нарушение е

Закупуват камион 
за сметосъбиране

4 Истерия покрай 
вписването на уредби в 
талоните

4 Шофьори притеснени 
от солени глоби

„Черноморски фар“

Делегатите на 33-ото Общо събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България избраха члено-
вете на ръководните органи на организацията. След тайно гла-
суване за членове на Управителния съвет на НСОРБ от Юго-
източния район за планиране бяха избрани Георги Георгиев – 
пети мандат кмет на община Тунджа, досегашен член на Упра-
вителния съвет, Георги Димитров – четвърти мандат кмет на 
община Карнобат, досегашен член на Управителния съвет и 
Димитър Николов – четвърти мандат кмет на община Бургас, 
досегашен член на Управителния съвет.

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов бе избран 
за председател на Управителния съвет на НСОРБ за мандат 
2019 – 2023 година. За първи път в своята история Сдружение-
то преизбира своя председател.

Кметовете на Бургас и Карнобат влизат 
в Управителния съвет на сдружението

„Черноморски фар“

От 1-ви март 2020 година промяна в цените 
на автобусните билети  ще има по направле-
нията до Камено, общините Несебър, Карно-
бат и Айтос. Увеличението варира  между  
10% - 15% в зависимост от натовареността и 
особеностите на маршрута.  Така например  
билетът Бургас – Слънчев бряг от 6 лв. става 
7 лв.;  Бургас – Карнобат от 7 лв. – 8 лв., биле-
тът Бургас-Камено от 3,40 – 3,80 лв. Цените по 
останалите направления са обявени на  сай-
та на превозвача www.mbus-bg.com. Увели-
чението засяга и част от ученическите и пен-
сионерските абонаметни карти.

След като в продължение на 8 години 
транспортна фирма „М-Бус” запази цените на 
билетите по направленията  си без промяна, 
сега се налага  увеличение. С нови цени вече 
са билетите по линиите до  Малко Търново и 
част от населените места в общините Помо-
рие, Созопол, Приморско и Царево.

„Разбираме, че ще има ефект върху потре-
бителите на услугата, но за съжаление не сме 
в състояние да обслужваме линиите на ста-
рите  цени. Причината е, че няма как да ком-
пенсираме ръста на минималната работна 
заплата, увеличените разходи за застрахов-
ки и очакваното увеличение на разходите, 
свързани с тол системата”, заявяват от „М-
Бус”.

 Едно от най-големите предизвикателства 
за тях остава и значително намалелия  пътни-
копоток, като резултат от демографската кри-
за. Така по някои направления автобусите 
пътуват само с по-няколко човека, което не 
компенсира разходите ни за гориво.

Срещу 100 лева доказваме, че караме на газ Увеличават се цените 
на билетите за 

междуградските 
автобуси
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Дона мИтеВа

Нискотарифната авиоком-
пания „Wizz Air“, която лети 
от Варна до Бергамо и която 
много бургазлии ползват, от-
мени полетите си на 17, 24 и 
29 март. Това сочи справка, 
направена през пресслуж-
бата на летището. Бургаски 
туроператори, които наред с 
екскурзиите и почивките в 
чужбина продават и авиоби-
лети, си имат големи главо-
болия във връзка с усложне-
ната обстановка, свързана с 
разпространението на коро-
навируса вече и в Европа.   

Заради зачестилите слу-
чаи на коронавирус в Италия 
до 27 март „България еър" съ-
що отмени полетите си от и 
до Милано. Всички пътници 
по анулираните полети могат 
да поискат пълно възстано-
вяване на сумата за само-
летните си билети, както и да 
променят датата си на пъту-
ване, без да плащат такса.  
Всички пътници по полетите 
до и от Милано в периода 29 
март - 30 април 2020 година 
също могат да получат пълно 
възстановяване на сумата 
за закупените самолетни би-
лети.

Какви са условията и дали 
е възможно възстановяване-
то на сумата за закупените 
билети на нискотарифната 
авиокомпания, или използ-
ването им в друго време - от 
Летище Варна не се наеха да 
коментират, предвид това, че 
всеки авиопревозвач си има 

своя политика и заинтересо-
ваните страни трябва да си 
направят директна справка.

 „При нас идват клиенти, 
които са закупили билети, и 
които се отказват от това да 
летят до Италия. Това е още 
един факт, който създава 
главоболия. Ние имаме за 29 
февруари хора, които са за-
купили билети. От Wizz Air ка-
заха, че чакат нареждане и 
ние чакаме...“, коментира ту-
роператор.

Вчера следобед от Wizz Air 
официално съобщиха, че 
променят своя полетен гра-
фик. Това ще доведе до от-
мяна на значителен брой по-
лети до Северна Италия 
между 11 март и 2 април 2020 
година. Обичайният график 
ще бъде възстановен след 2 
април 2020 година.

Пътниците, засегнати от 
тази промяна, са информи-
рани и ще бъдат пренасоче-
ни към алтернативен марш-
рут на възможно най-ранна 
дата, но не по-рано от 14 дни 
след първоначалната дата 
на полета. 

Клиентите, които са резер-
вирали директно или през 
мобилното приложение на 
авиокомпанията, ще получат 
известие по имейл, в което 
им се предлага безплатна 
промяна на резервацията за 
нова дата, пълно възстано-
вяване на първоначално за-
платената сума или 120% 
възстановяване на сумата 
като кредит в техния WIZZ 
профил.

михаил кОЛеВ

Бургазлии изкупиха пред-
пазните маски в аптеките за-
ради коронавируса. Това ус-
танови репортерска проверка 
на вестник „Черноморски 
фар“. Уплашени от разпрос-
траняващия се смъртоносен 
вирус, местните са разграби-
ли маските като топъл хляб и 
такива вече не се продават, 
съобщават аптекари. Освен 
това хората не щадят сред-
ства и за дезинфектанти, като 
в повечето обекти те или са 
свършили, или са останали 
единични бройки. Подобно е 
и положението по аптеките и 
в много други български гра-
дове.

Хора от бранша в Бургас 
коментират, че заради създа-
лата се ситуация, има вече 
случаи, в които клиенти оти-
ват по железарии, за да заку-
пят антипрахови маски, които 
се използват при боядисване 
или дървообработка.   

За съжаление покрай исте-
рията с грипа са решили да се 

възползват и определени ли-
ца, които въртят с маските 
търговия на черно в интернет. 
Там те се предлагат на цени, в 
пъти по-високи от пазарната 
им стойност. Нормалната це-
на на кутия с 50 маски в апте-
ка е до 10 лева. В мрежата 
има оферти и за 100 лева.

Поради факта, че голяма 
част от санитарните маски са 
внос от Китай, държавата, от-

където пламна епидемията, 
все още не се знае кога ще 
има такива по аптеките. 

В продължение на много го-
дини учените не са категорич-
ни по въпроса дали носенето 
на маска е ефективен начин 
за предотвратяване на раз-
пространението на вирусите. 
Въпреки това, последните 
проучвания показват, че те 
могат да помогнат.

Таксата на то
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автомобил се жали от санкция 
ното паркиране, касаеща хо-
рата с увреждания.

Репортер на „Черноморски 
фар“ потърси шефа на  
ОП „Транспорт“ Андрей Рун-
чев. Той заяви директно, че 
така описан казусът, човекът 
е в нарушение и това е.

„Коли с инвалидни стикери 
паркират безплатно в плате-
ните зони само на местата, 
обозначени за инвалиди. На-
всякъде другаде се плаща. 
Много ме съмнява да е мина-
вал метър, както описва в 
писмото си и да не е глобяван 
друг път, особено в Бургас“, 
заяви той.

По повод призива му за но-
ва Наредба, Рунчев обясни, 
че така или иначе по това се 
работи от известно време.

„Ще има обособяване на 
такава комисия от председа-
теля на Транспортната коми-
сия, която да изготви Наредба 
за паркирането на хора с ув-
реждания. Тя ще е изцяло но-
ва, тъй като старата беше от-
менена от съда. Предполагам, 
че до началото на следващия 
месец трябва да се прецени 
какви хора ще влязат в коми-
сията. Така че до няколко сед-
мици трябва да заработи“, за-
яви той.

Не на последно място Рун-
чев припомни и нещо, което 
сме писали и преди – че мес-
тата за паркиране в Бургас са 
в пъти по-малко от правоима-
щите да паркират на тях, кое-
то отдавна е отчетено като 
проблем.

Изкупиха предпазните маски 
заради коронавируса

Wizz Air спря полетите 
Варна - Бергамо

кРИмИ

Хванаха 
старозагорец 
с трева в 
Равда

Старозагорец е бил 
задържан в несебър-
ското село Равда зара-
ди притежание на мари-
хуана. Това съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
М В Р - Б у р г а с . 
Униформени служите-
ли от Несебър и 
Поморие са извършили 
проверка в автосервиз, 
собственост на 29-го-
дишния мъж от Стара 
Загора. В него те откри-
ли и иззели суха зелена 
тревна маса (марихуа-
на) с общо тегло от 
около грама 30 грама. 
Старозагорецът е 
задържан със заповед 
за задържане със срок 
до 24 часа. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство. 

мъж 
открадна  
80 метра 
ограда

Полицията в Айтос е 
задържала извършите-
ля на 80 метра оградна 
мрежа в земеделски 
имот, разположен в 
местността Могилата. 
Това съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. Автор на дея-
нието е 46-годишен 
мъж от софийското 
село Банкя дол. Той е 
върнал откраднатата 
вещ, която е на стой-
ност 250 лева. Работата 
по случая продължава 
от служители на 
Районно управление - 
Айтос.

Разкриха 
кражба на 
акумулатор 
в каменско 
село 

Кражба на акумула-
тор 55 амперчаса е била 
разкрита в каменското 
село Трояново. Това 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. Установено е, 
че 18-годишен крими-
нално проявен мъж от 
Трояново и Камено и 
16-годишен младеж от 
същото село са извър-
шителите на деянието. 
Акумулаторът е върнат 
на 57-годишния му соб-
ственик. Работата по 
цялостно документира-
не на престъплението 
продължава от служи-
тели на Районно упра-
вление - Камено.

До дни маркират местата за 
временен престой до Пощите

Светлин СВетЛеВ

Китайският кораб “Xiang He 
Kou“ отплава вчера от Бургас, 
съобщиха от ръководството 
на „БМФ Порт Бургас“. Той 
акостира на 25 февруари и 
предизвика твърде много дис-
кусии заради коронавируса. 
За трите дни желязна дисци-
плина цареше на кораба с 22 
души екипаж.

Още при пристигането на 
морския съд, здравните вла-
сти у нас съобщиха, че китай-
ските моряци нямат забрана 
да слязат на брега. В начало-
то на годината корабът е на-
пуснал Индокитай. Два месе-

ца е бил в открито море и еки-
пажът няма никакви оплаква-
ния и съмнения за заразени с 
коронавирус.

22-мата китайци обаче все 
пак не са слезли на брега по 
строго разпореждане на соб-
ственика, стана ясно. Нещо 
повече, те са раздали маски 
на българския екип, който се 
е качил на кораба им за раз-
лични морски проверки. Пла-
вателният съд се намира на 
34-о корабно място.

От ръководството на „БМФ 
Порт Бургас“ заявиха за ме-
диите, че са предприели всич-
ки мерки за опазване здраве-
то на своите служители.

Вчера пристигна танкер с 
нефтопродукти от Венеция на 
нефтеното пристанище в Ро-
сенец. Екипажът на кораба от 
23-ма филипинци, въпреки че 
няма моряци със симптоми на 
грип, е поставен под каранти-
на. Танкерът ще остане на 
пристанището 2 дни. Лекар и 
двама инспектори от Регио-
налната здравна инспекция в 
Бургас са извършили провер-
ка на състоянието на моряци-
те.

Вече стана ясно, че несе-
бърлията и студентката, които 
лежат в Инфекциозното, са с 
отрицателни проби за коро-
навирус.

Недекларирани 2000 броя 
медицински маски откриха 
митническите служители на 
Митнически пункт - Малко 
Търново, при проверка на 
влизащ в страната от Турция 
лек автомобил.

Колата, марка „Ауди“ с ру-
мънска регистрация, е прис-
тигнала на митническия пункт 
на входящо трасе от Турция 
на 26.02.2020 г. късно вечер-
та. Шофьорът и неговият 
спътник, румънски граждани, 
са заявили, че нямат нищо за 
деклариране. При последва-
лата митническа проверка, 
митническите служители от-
криват в багажното отделе-
ние на автомобила, укрити 

под лични вещи, 40 кутии, съ-
държащи по 50 броя меди-
цински маски, във фабрични 
опаковки с надписи на тур-
с к и  е з и к . 
Установено е, че медицин-
ските маски са собственост 
на шофьора на автомобила - 
румънски гражданин с ад-
ресна регистрация в град 
Констанца. Впоследствие 
той е признал, че ги е заку-
пил от Турция, евентуално с 
търговска цел.

Контрабандните общо 2000 
броя медицински маски са 
иззети. Срещу румънския 
гражданин с инициали А.С. е 
съставен акт за нарушение 
на Закона за митниците. 

Заловиха 2000 броя на 
ГКПП-Малко Търново

Контрабандата потръгна!

Танкер с филипинци е поставен под карантина 



Георги РУСИНОВ

„Ще черпим опит от дру-
ги страни за изграждане-
то на детската болница в 
Бургас. Сред тях са и ком-
шиите от Румъния, както 
и другата балканска стра-
на Хърватия“. Това обяви 
кметът Димитър Николов 
по време на дебатите по 
докладната записка, с ко-
ято общинските съветници 
гласуваха избора на терен 
за бъдещото здравно за-
ведение.

„Вчера имахме доста дъ-
лъг разговор в министер-
ството и Ви информирам, 
че изцяло ни подкрепят в 
тази наша инициатива. Ще 
ни подкрепят с всякакви 
средства. Изграждането 
не е толкова просто, зато-
ва ще почерпим от светов-
ния опит. Искаме тя да бъде 
направена така, че да полз-
ва целия ресурс на УМБАЛ-
Бургас, чрез топлата връз-
ка. След като тя получи 
всички лицензии, ще опита-
ме да я направим и учебна 
база“, заяви Николов.

Отреденият терен за бъ-
дещата болница е в ком-
плекс „Зорница“. След това 
следва изготвянето на тех-
нически проект. В момента 
мястото е отредено за пар-

кинг, като има достъпност 
от две улици. С докладна-
та се предлага то да бъде 
преобразувано за здрав-
но заведение. По проект 
се предвижда тя да бъде 
с топла вързка с УМБАЛ-
Бургас.

В бъдещата болница ще 
работят 78 лекари, 110 ме-
дицински сестри и 52 са-
нитари. Леглата ще са 130. 
С докладната записка се 

иска разрешението на ре-
гионалния министър да до-
пусне отклонения за нама-
ляване на необходимата 
площ в квадратни метри на 
легло от 90 на 33.7. По вре-
ме на заседанията на по-
стоянните комисии бе ко-
ментирано, че Наредбата е 
доста стара и не отговаря 
на реалните условия в мо-
дерната медицина и доста 
болници от цялата страна 

получават разрешение за 
такива отклонения.

Б ъ д е щ а т а  У н и в е р -
ситетска детска болница 
със спешен център и висо-
котехнологично оборудва-
не ще обедини всички пе-
диатрични специалности 
на едно място и ще позво-
ли комплексно лечение на 
децата не само от община 
Бургас, а и от цяла Източна 
България.

Общинските съветници 
подкрепиха с пълно мно-
зинство докладната на 
Димитър Николов.
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игрални филми, снимани в БургасОще 60 000 лева отделят за 

Георги РУСИНОВ

С  р е ш е н и е  н а 
Общински съвет – Бургас 
бе решено градът да се 
превърне в своеобраз-
на снимачна площадка. 
Общинските съветници 
гласуваха допълнител-
ни 60 000 лева за финан-
сирането на четири фил-
ма и два сериала, кои-
то ще се снимат в мор-
ския град.

Докладната запис-
ка не мина без дебати. 
Председателят на кул-
турната комисия в мест-
ния парламент Веселин 
Пренеров обяви, че уве-
личаването на сред-

ствата се налага, за да 
може да се финансират 
и шестте проекта. По по-
вод изказвания от сор-
та на: „защо общината 
трябва да плаща, а не 
обратно“, Пренеров по-
сочи, че това е светов-
на практика в киноин-
дустрията. Той пое ан-
гажимент да се следи 
стриктно изразходва-
нето на средствата, за 
да може Бургас да бъде 
представен по възмож-
но най-добрия начин. За 
добър пример за пиар 
на града Пренеров по-
сочи последния игрален 
филм „Петя, на моята 
Петя“, който Общината 

подпомогна и бе сниман 
в Бургас. Лентата ще от-
крие „София филм фест“ 
тази година.

Йордан Георгиев от 
БСП обаче веднага по-
пита защо месец след 
приемането на бюджета 
на общината, с който са 
отпуснати 100 000 лева, 
се налага повторно от-
пускане на субсидия от 

още 60 000 лева.
„На колегата Пана-

йотов се скарахте за 
предложението му за 
детските градини, а 
сега изведнъж предла-
гате същото. Иначе ко-
гато става въпрос за 
Петя Дубарова съм съ-
гласен, че това е филм 
за Бургас. Да прие-
мем обаче, че някой 
някъде в България ще 
види Морското казино 
и ще се заинтересува 
от Бургас е несериоз-
но. Бургас няма нужда 
от реклама в България. 
Още повече от филми 
като „Съни бийч“, кой-
то никой не гледа“, каза 
той и помоли да се на-
прави анализ след това 
как се е отразило попу-
ляризирането на Бургас 
по този начин.

Бойчо Георгиев от 
ГЕРБ веднага му опо-
нира и го помоли да не 
изпада в анализи, тъй 
като разбирал от спорт, 
културата да оставел на 
мира.

Веселин Пренеров 
обясни, че приема при-
ятелски изявлението на 

Йордан Георгиев и му 
посочи, че дори колега-
та му Павел Маринов е 
обяснил, че тези пари са 
малко и трябва да се от-
делят дори повече.

Георги Спасов от БСП 
също се изказа в защи-
та на докладната.

„Имам малко по-раз-
лични виждания от моя 
съпартиец. Аз съм на 
мнение, че средства-
та не са достатъчни, но 
ще подкрепя докладна-
та. Считам, че по този 
начин ще рекламираме 
нашия град и това ще до-
несе допълнителни при-
ходи“, посочи той.

Живко Табаков също 
бе съгласен, че е пра-
вилно отделянето на до-
пълнителни 60 хиляди 
лева. Според него е ва-
жно да се насърчи въ-
трешния туризъм.

„Никой не трябва да 
подценява потенциала 
на българския турист. 
Той може да спасява 
сезони. Аз ще подкре-
пя докладната записка. 
Трябва да помислим и 
за консултантска фир-
ма, която да рекламира 

Ще черпим опит от комшиите за 
построяването на детска болница

• С общо 160 000 лева 
финансираме четири филма 
и два сериала
• Китайци полудели по 
сватбите в Прага след 
заснета тяхна продукция там
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Новият терен на болницата е в изключителна близост до УМБАЛ-Бургас, с коя-
то ще има топла връзка
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Георги РУСИНОВ

Засега отложиха поев-
тиняването на таксите за 
детските градини на тери-
торията на Община Бургас. 
Предложението бе на об-
щинския съветник от БСП 
Христо Панайотов. Той 
предлагаше да отпадне 
една част от таксата, ко-
ято родителите плащат. 
Темата предизвика поле-
мики още по време на за-
седанията на постоянните 
комисии. Чуха се мнения и 
„за“ и „против“. Като цяло 
Панайотов предлага сума-
та, която до момента за-
плащат бургаските родите-
ли да падне с 30%.

Първа думата взе пред-
седателят на бюджетна-
та комисия Красимира 
Маркович от ГЕРБ. Тя по-
пита вносителя Панайотов 
защо не е направил това 
предложение,  когато 
Общински съвет – Бургас 
гласува Бюджет 2020 на об-
щината през януари.

„Разбирам социалния 
смисъл на тази докладна, 
но за да ходят безплатно 
тези деца, трябва от някъ-
де да дойде този ресурс. 

Затова като председател 
на бюджетната комисия 
предлагам на вносителя 
да добавим един допълни-
телен параграф, тази до-
кладна да влезе в сила 
след септември, когато е 
актуализацията на бюдже-
та“, обясни тя.

Панайотов възприе пред-
ложението й и обясни, че е 
негова грешка, че не е спа-
зил сроковете, за да я вне-
се до разглеждането на бю-
джета.

„Тази такса обаче е не-
законосъобразна. Има ре-
шение и на Висшия адми-
нистративен съд. Ако някой 
реши да я атакува в съда, 
то тя може да падне“, до-
бави той.

Шефът на РУО-Бургас 
инж. Виолета Илиева обяс-
ни, че безплатната такса 
в детски градини е факт в 
много от тях в общината 
във връзка с проект. Чрез 
него социално слаби се-
мейства не плащат таксите. 
Срокът му е 3 години, а от-
пусканите по него средства 
са 82 милиона лева.

Панайотов обясни, че 
е останал с впечатлени-
ето, че този проект по-

скоро е за интеграция на 
малцинствени групи, тъй 
като в него се включва-
ло и изучаване на българ-
ски език. Илиева му кон-
трира, че проектът е ши-
рокообхватен и изглежда 
Панайотов е разбрал само 
1/3 от него.

Калояна Живкова също 
изрази мнението си като 
родител. Според нея не 
трябва да се плаща по-мал-
ко, защото не е в интерес 
нито на децата, нито на ро-
дителите.

„Все пак искаме да има-
ме качествен продукт, а 
това с по-малко пари няма 
как да стане. Можем да ми-
слим по-скоро в насока на 
проблема с големите гру-
пи, да се помисли за на-
маляването на броя деца в 
тях, за да не се заразяват 
и разболяват често. Ето, 
ще гласуваме докладна за 
създаването на нова дет-
ска градина, което е стъп-
ка напред“, каза тя.

Докладната подкрепиха 
40 „за“, а 2 се „въздържа-
ха“. Така на практика от 1 
октомври 2020-а таксите в 
детските градини ще са с 
30% по-ниски.
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игрални филми, снимани в БургасОще 60 000 лева отделят за 

Таксите за детските градини 
поевтиняват с 30% от октомври

Бургас. Тъй като тази го-
дина това няма да ста-
не, смятам, че е нормал-
но да привлечем рекла-
ма с тези филми и сери-
али. И това да не е еди-
нична практика, а в бъде-
ще да привличаме дори 
повече продукции“, зая-
ви Табаков.

Йордан Георгиев от-
говори на упреците към 
него и заяви, че е наясно 
как се финансират фил-
ми, но специално от тези 
нито един няма да спече-
ли „Оскар“. Все пак той 
обясни, че ще подкре-
пи докладната записка, 
но предложи да се по-
мисли и за заснемане-
то на филм за стогодиш-
нината на футболен клуб 
„Черноморец“ - Бургас. 
Веселин Пренеров му 
отвърна, че лошо няма 
и че спортната доку-
менталистика е светов-
на практика.

Красимира Маркович 
от ГЕРБ изрази съмне-
нието си, че Георгиев 
знае как се финансират 
филми.

„Моето дете разрабо-
ти късометражен филм, 
който не беше финанси-
ран, а след това спечели 
първи награди в Санкт 

Петербург, Лондон и 
Щатите“, посочи тя.

Пренеров посочи за 
пример столицата, къде-
то са отделени 3-4 мили-
она лева за рекламира-
не чрез игрално кино.

К м е т ъ т  Д и м и т ъ р 
Николов взе думата и 
заяви, че това ще носи 
позитиви на Бургас.

„Преди една седмица 
ми се обади един от най-
добрите продуценти. 
Поздрави ни за начина, 

по който сме подходили 
към българските филми. 
За първи път сме свиде-
тели на такъв модел – да 
поканим всички желае-
щи и да се презентират, 
а общинските съветници 
да им задават въпроси. 
Поздрави ме и за това, 
че за първи път ние съз-
даваме такъв конкурен-
тен вариант между са-
мите продукции и за 
това как Бургас ще има 
полза от това. Той си по-

жела и останалите гра-
дове, които финансират 
филми, да приемат на-
шия модел“, заяви гра-
доначалникът.

Калояна Живкова от 
ГЕРБ каза, че „Опасен 
чар“ е последният филм, 
в който Бургас е пока-
зан, тъй като филмът за 
Петя Дубарова все още 
не е презентиран.

„Притеснения, че ще 
се финансират филми 
като „Съни бийч“. Ами, 

да, и на мен не ми е 
таргет, но първият епи-
зод е гледан от 1 100 000 
души. Отделно от това, 
около снимачните пло-
щадки има живот, емо-
ции, движение. За мла-
дите хора ще е инте-
ресно и полезно да се 
запишат като статисти. 
Голям интерес имаше 
при снимките на филма 
за Петя Дубарова“, по-
ясни Живкова.

Колегата й Георги 
Дракалиев също обя-
ви, че подкрепя идея-
та, като човек, снимал 
няколко документални 
филма.

„Като даваме пари 
обаче, трябва да зада-
ваме някакви условия. 
В тези филми трябва да 
се покажат туристиче-
ските ни дестинации, за 
да може после те да бъ-
дат посещавани“, обяс-
ни той.

Красимир Калудов 
от СЕК му отговори, 
че именно това е било 
условието – Бургас да 
бъде представен с най-
знаковите си места, а 
и самите сценаристи и 
продуценти са изявили 
такова желание.

„Ние живеем с пред-

ставите за „Оркестър 
без име“ и „Опасен чар“. 
Сигурен съм, че някои от 
тези продукции могат да 
бъдат новите те“, каза 
общинският съветник.

Станимир Апостолов 
от СДС сподели изклю-
чително интересна ис-
тория.

„Преди 3-4 години в 
центъра на Прага ми 
направи впечатление, 
че вървяха сватба след 
сватба китайци. В рам-
ките на 3 часа поне 7-8 
такива минаха. Питах 
мои познати, които жи-
веят там и ми казаха, че 
това е така, само защо-
то преди време в града 
е заснета китайска про-
дукция“, разказа той.

Част от колегите му 
шеговито подхвърли-
ха, че китайци не искат, 
естествено във връзка 
с бушуващия вече и на 
Стария континент „коро-
навирус“.

В крайна сметка след 
продължилите близо час 
дебати, Общински съвет 
- Бургас прие доклад-
ната записка и общата 
сума, с която ще бъдат 
финансирани продукци-
ите, набъбна до 160 000 
лева.

В началото на февруари топ продуценти и сценаристи представиха шестте про-
екта пред Културната комисия

Вносителите на докладната от БСП се похвалиха с малка победа
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Що за мода е това?! През зимата го-
ли места!

Обири безчет, но тежко осъдени 
нет!

- Тук не пресичай, ще те сгазят!
- Не! Те са длъжни да ме пазят!

Готов е да умре, но в стомаха си кока-
ин да пренесе.

„София филм фест на брега“  
започва на 14 март с две прожекции
„Черноморски фар“

18-ото издание на „Со-
фия филм фест на брега" 
започва на 14 март с 
представяне на два фил-
ма. Първата прожекция 
започва в 15:00 часа в 
Драматичен театър „Ад-
риана Будевска". По вре-
ме на нея зрителите ще 
имат възможността за 
първи път да гледат про-
дукцията на режисьора 
Понг Джун Хо от Южна 
Корея - „Паразит".

В 19:00 часа същата ве-
чер е официалното от-
криване на филмовия 
фестивал, след което 
програмата продължава 
с представянето на фил-
ма „Бащата". Режисьори 
са Петър Вълчанов и 
Кристина Грозева.

На 4 март от 15:15 ча-

са в Камерна зала на 
Драматичен театър „Ад-
риана Будевска" на 

пресконференция орга-
низаторите на фестива-
ла ще представят под-

робности за тазгодиш-
ното издание на инициа-
тивата.

ПРОГРАМА
14 март, събота
15.00  "Паразит", Южна Корея, реж. Понг Джун Хо, 132'
19.00  ОТКРИВАНЕ
 "Бащата", България-Гърция, реж. Петър Вълчанов,  

 Кристина Грозева, 87'
 Гостуват режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева и 

актьорът Иван Савов.

15 март, неделя
16.00  "Наех наемен убиец", Финландия-Швеция-Германия-Франция-

Великобритания, реж. Аки Каурисмаки, 76'
18.00 "Босият император", Белгия-Холандия-Хърватия-България, реж. 

Джесика Удуърт, Петер Бросенс, 98'
20.00 "Паразит", Южна Корея, реж. Понг Джун Хо, 132'

16 март, понеделник
16.30 Късометражни филми, 61'
18.00  "Младият Ахмед", Белгия-Франция, реж. Жан-Пиер Дарден, Люк 

Дарден, 90'
20.00  "Върлината", Русия, реж. Кантемир Балагов, 130'

17 март, вторник
16.30 Късометражни филми, 60'
18.00 "Изкачването", САЩ, реж. Майкъл Анджело Ковино, 93'
20.00  "Мартин Идън", Италия-Франция-Германия, реж. Пиетро Марче-

ло, 129'

18 март, сряда
16.30  Късометражни филми, 65'
18.00  "Адам", Мароко-Франция-Белгия, реж. Мариям Тузани, 98'
20.00  "Имало една война", България-Монако, реж. Анри Кулев, 119'
 Гостуват режисьорът Анри Кулев и актрисата Луиза Григоро-

ва-Макариев

19 март, четвъртък
16.30  Късометражни филми, 64'
18.00  "Медена земя", Северна Македония, реж. Тамара Котевска, Лю-

бомир Стефанов, 85'
20.00  "Омар и ние", Турция, реж. Марина Ер Горбач, 103'

20 март, петък
16.00  "Децата на Айседора", Франция-Южна Корея, реж. Дамиен Ма-

нивел, 84'
18.00  "Не влизай в пререкание с персонала на банята", България, 

реж. Иван Черкелов, 110'
 Гостуват режисьорът Иван Черкелов и актьорът Александър 

Трифонов
20.00  "Предателят", Италия-Франция-Германия-Бразилия, реж. Марко 

Белокио, 145'

21 март, събота
16.00  "Господ съществува, името й е Петруния", Северна Македония-

Белгия-Франция-Хърватия-Словения, реж. Теона Митевска, 100'
18.00  "Извинявайте, че не ви намерихме", Великобритания-Франция-

Белгия, реж. Кен Лоуч, 101'
20.00  "Шиндиси", Грузия, реж. Дито Цинцадзе, 105' 

22 март, неделя
16.00  "Чутовното нашествие на мечките в Сицилия", Франция-Ита-

лия, реж. Лоренцо Матоти, 82' (анимационен филм за деца и въз-
растни)

18.00  "Мера споредъ мера" - 3 част, България, реж. Георги Дюлгеров, 
104' - реставрирано копие със субтитри на литературен български 
език

 Гостува режисьорът Георги Дюлгеров
20.00  ЗАКРИВАНЕ
 "Сестра", България-Катар, реж. Светла Цоцоркова, 97'
 Гостуват режисьорът Светла Цоцоркова и сценаристът Све-

тослав Овчаров

Христо Фотев може да ви вдъхнови и за илюстрации
„Черноморски фар“

Конкурсът за илюстрация 
по стихове на Христо Фотев 
ще се проведе за първи път в 
Бургас и е част от съпътства-
щите прояви преди рождения 
ден на поета и връчването на 
Националната награда за по-
езия през март 2020 година. В 
конкурса могат да участват 
ученици от VIII до XII клас и 
студенти. Отличените творби 
ще бъдат представени в из-
ложба по време на церемони-
ята по награждаване на ла-
уреата на седмото издание на 
Националния конкурс за пое-
зия „Христо Фотев".

Творбите трябва да отгова-
рят на следните изисквания:

- максимален размер - 50 
см на страна от хартията;

- минимален размер - 25 см 
на страна от хартията;

- техника - хартия, туш, перо, 
акварел, темпера, акрил, ко-
лаж или смесена техника. До-
пускат се и творби, изпълнени 
в класически графични техни-
ки (офорт, суха игла, литогра-
фия), както и дигитален печат.

Всеки автор може да изпра-

ща по една творба на адрес:
Бургаска художествена га-

лерия „Петко Задгорски", ули-
ца „Митрополит Симеон"  
№ 24, град Бургас

До г-н Георги Динев - дирек-
тор на БХГ „Петко Задгорски"

(За конкурса за илюстрация 
по стихове на Христо Фотев)

Срок за получаване на 

творбите - 18 март 2020 го-
дина.

На гърба на всяка картина 
четливо да се изпише с мо-
лив:

- трите имена и години или 
клас на авторa;

- име на творбатa;
- размер на листа;
- техника и година на създа-

ване;
- стихът на Христо Фотев, 

от който е вдъхновена творба-
та.

Компетентно жури, с пред-
ставители от Дружество на 
художниците - Бургас,  
БХГ „Петко Задгорски", НХА - 
филиал Бургас, Сдружение 
„Бургаска писателска общ-
ност" и Община Бургас, ще 
оцени творбите.

Ще бъдат раздадени по 3 
индивидуални награди в две-
те категории - ученици и сту-
денти. Отличените художници 
ще получат грамота от Общи-
на Бургас и предметна награ-
да.

Връчване на наградите: 
20.03.2020 г. (петък) от 11:00 
часа в БХГ „Петко Задгор-
ски".

ХУМОР



Община Айтос реализира про-
ект за реконструкция и рехаби-
литация на ВиК- мрежата на сво-
ята територия за близо 6 млн. лв. 
Проектът се финансира по Про-
грама за развитие на селските 
райони, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони.

 Кметът на Община Айтос Ва-
сил Едрев подписа договор с 
Държавен фонд „Земеделие” 
за отпускането на безвъзмезд-
на финансова помощ за изпъл-
нение на общински проект „Ре-
конструкция и рехабилитация на 
водопроводна система в общи-
на Айтос” по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването 
на всички видове малка по ма-
щаби инфраструктура“ от Про-
грамата за развитие на селски-
те райони 2014-2020 г.

Точният размер на одобре-
ната субсидия е 5 860 456, 33 лв. 
Помощта се предоставя за ин-
вестиции в изграждане, рекон-
струкция и/или рехабилитация 
на водоснабдителни системи и 
съоръжения в агломерации с 
под 2000 е.ж. в селските райо-
ни. Обект на инвестицията са: 
„Водоснабдяване на село Мъг-
лен, община Айтос”; „Водоснаб-
дяване на село Карагеоргиево, 
община Айтос“; „Външно водо-
снабдяване на село Чукарка, об-
щина Айтос”.

Дейностите по проекта включ-
ват цялостна подмяна на водо-
проводната мрежа в двете най-
големи населени места на Об-
щина Айтос - Карагеоргиево и 
Мъглен, и изграждане на осно-

вен водопровод, който да свърз-
ва село Чукарка с деривация 
„Камчия“. Извършват се изко-
пите за поставяне на тръбите 
- от помпена станция „Соколо-
во“, община Карнобат, към во-
доема в село Чукарка. За пър-
ви път в историята на селото 
новият водопровод ще осигуря-
ва питейна вода от Камчия за 
жителите на Чукарка, които от 
десетилетия са на воден режим 
през лятото. 

“Селото се водоснабдява из-
ключително от местни водоиз-
точници, чийто дебит в послед-

ните години е драстично нама-
лял. През лятото хората са мно-
го притеснени, селото е на во-
ден режим. Проблемът с лип-
сата на питейна вода е изклю-
чително сериозен и чака реше-
ние от 70-те години”, коментира 
за местните медии кметът Ва-
сил Едрев.

През 70-те години на мина-
лия век е било възложено про-
ектиране за подаване на питей-
на вода към селото от дерива-
ция „Камчия”. Десет години по-
късно е изпълнен само част от 
проекта до село Кликач, а през 

2004 година трасето е продълже-
но до село Соколово и е завър-
шен строежът на помпена стан-
ция „Соколово”. Вода от Кам-
чия в Чукарка обаче така и не 
потекла. 

Деривация „Камчия” минава 
на границата между Соколово 
и Чукарка. Сега водопроводът 
се изгражда от помпена станция 
„Соколово” до Чукарка, с обща 
дължина на трасето от 4 470 м на 
териториите на общините Айтос 
и Карнобат. Избраното трасе 
на водопровода ще мине по об-

служващи селскостопански пъ-
тища, казват експертите.

Що се отнася до уличната во-
допроводна мрежа, в най-голя-
мото населено място на общи-
ната - село Карагеоргиево, тя е 
стара и амортизирана. Частич-
но изградена е преди десетиле-
тия от азбесто-циментови тръ-
би, които подлежат на цялостна 
подмяна. По проекта, изгражда-
нето на ВиК-мрежата ще се из-
върши с полиетиленови тръби с 
висока плътност. Ситуацията в 
село Мъглен е аналогична. Там 

водоснабдяването е проектира-
но с два главни клона, с главен 
пръстен и 27 разпределителни 
клона, които по проекта трябва 
да бъдат напълно обновени.

Реализирането на този про-
ект е от изключителна важност 
за ежедневните потребности на 
близо 5000 жители на общината. 
Крайната цел е Чукарка да по-
лучи вода от Камчия, а улична-
та водопроводна мрежа и до-
мовите отклонения в Карагеор-
гиево и Мъглен да бъдат изцяло 
подновени.

„Създаването и обновяване-
то на ВиК-мрежата ще подо-
бри качеството и количеството 
на водата в тези населени мес-
та и ще ограничи възможност-
ите за поява на аварии в мре-
жата. Ще бъде решен основни-
ят проблем на хората - нерит-
мичното водоподаване и чес-
тите спирания на водата. В го-
ляма степен ще се подобри са-
нитарното състояние и охрана-
та на каптажите и резервоари-
те,” заяви пред местните медии 
кметът Васил Едрев.

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

28 ФЕВРУАРИ - 1 МАРТ 2020, бр. 369

Община Айтос изпълнява проект за 
реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната система за 5 860 456 лв.

ПОКАНА
Управителният съвет на ТД “Чудни скали” - град Айтос, 

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, кани на 15.03.2020 г. 
(неделя), от 9.00 часа, всички членове на Дружество-
то на Общо съъбрание, за отчет на дейността през 2019 
година, в Заседателната зала на Община Айтос, при 
следния

Дневен ред:
1. Отчет на дейността на ТД “Чудни скали” - град Ай-

тос за 2019 г.
2. Отчет на Ревизионната комисия за 2019 г.
3. Избор на делегат на Общото събрание на БТС в 

град София през м. май 2020 година.
4. Предложения и приемане на План за дейността на 

ТД “Чудни скали” - град Айтос за 2020 година.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от 

ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 
9.30 часа, на същото място и при същия дневен 
ред.

Управителен съвет 
на ТД “Чудни скали” - град Айтос

ПОКАНА
СУ “Христо Ботев” кани учениците, родителите и граж-

даните на община Айтос да се присъединят към учи-
лищното събитие за отбелязване на българския оби-
чай “Сирни заговезни”, който ще бъде представен на 
28.02.2020 г. от 17:00 ч. в училищната библиотека.

По този повод училището организира  и конкурс за 
изработване на кукерска маска. Маските, участвали в 
конкурса, ще бъдат подредени на изложба в ритуална-
та зала на Община Айтос на 2 март т.г.

Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С. Чукарка



З А П О В Е Д
№ РД-08-118

гр. Айтос, 24.02.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 
и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наред-
ба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №30 на Общински съ-
вет Айтос, обективирано в Протокол № 4, 
от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 
31.01.2020г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем, за срок от 3 години на не-
движим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ идеална част с площ 
1000 кв.м от УПИ ІІІ в кв.255 по плана на 
гр. Айтос, находяща се в източната част на 
парцела. Целият урегулиран поземлен имот 
ІІІ в кв. 255 по плана на гр. Айтос е с площ 
7999 кв.м и граници: изток – улица, запад 
– УПИ І, север – улица, юг – УПИ ІV. Имотът 
е актуван с Акт за частна общинска соб-
ственост № 3276/11.07.2012г., вписан в 
Служба по вписванията при РС – гр.Айтос, 
акт №39, т.9, вх.рег. №2286/2282, 
оп.кн.362/17.02.2005г.

2. Търгът да се проведе на 17.03.2020г. 
от 10:00 часа в малката заседателна зала 
на Община Айтос.

3.Началната тръжна цена е 600.00лв. 
(шестстотин лева) без ДДС, годишен 
наем.

4. Определям стъпка за наддаване – 
60.00 лв.(шестдесет лева) без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 60.00 
лв. (шестдесет лева), който се внася в ка-
сата на Общината /стая №10/ или по бан-
ков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в 
срок до 16:00ч. на 16.03.2020г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средства-
та следва да са постъпили по сметка на 
общината до 16:00ч. на 16.03.2020г.

6.За обезпечаване изпълнението на 
задълженията по договора за наем, оп-
ределям парична гаранция в размер на 
една годишна наемна вноска, достигна-
та на търга, която се внася преди сключ-
ване на договора. Внесената парична га-
ранция, след изтичане на срока на дого-
вора се освобождава, като не се начис-
лява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръж-
на документация за провеждане на търга, 
съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложе-

ние №1; 
- Декларация за оглед на имота – при-

ложение №2
- Декларация за условията на търга и 

проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, 

използване и обработване на лични дан-
ни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собстве-

ност; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 

30.00 лв.(тридесет лева) без ДДС, която 
се закупува до 16:00 ч. на 13.03.2020г. 
в Центъра за услуги и информация на 
гражданите. 

8. Кандидатите следва да представят в 
запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 
16.03.2020г. в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите към общината след-
ните документи:

8.1. Заявление за участие в търга - при-
ложение №1; 

8.2. Декларация за оглед на имота - при-
ложение №2;

8.3. Декларация за условията на търга и 
проекто-договора - приложение №3;

8.4. Декларация за съгласие за съби-
ране, използване и обработване на лич-
ни данни - приложение №4;

8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна до-

кументация;
8.7.Пълномощно с нотариална заверка 

на подписа, когато се участва чрез пълно-
мощник. Допустимо е пълномощното да не 
се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комиси-
ята се предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай ори-
гиналът се показва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат 
физически и юридически лица. При учас-
тие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на 
приложените документи е необходимо да 
се постави фирмения печат. Върху плика, 
в който кандидатът е поставил необходи-
мите документи за участие в търга се за-
писва обекта на търга, наименованието на 
кандидата и ако е юридическо лице се за-
писва и ЕИК на фирмата.

10. Оглед на имота да се извършва все-
ки ден до 16:00ч. на 16.03.2020г. с пред-
ставител на Общината след представяне на 
платежен документ за закупена тръжна до-
кументация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок 
от влизане в сила на заповедта за спечелил 
участник и преди подписването на догово-
ра спечелилият кандидат следва да внесе 
един годишен наем с ДДС и една гаранция 
по изпълнение на договора, в размер на 
един годишен наем.

Настоящата заповед да се обяви във 
вестник „Народен приятел”, електронна-
та страница на Община Айтос и да се по-
стави на информационното табло на об-
щината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 
0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ЗАПОВЕД
№ РД-08-124

гр. Айтос, 26.02.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от За-
кон за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от 
Закон за общинската собственост, във връз-
ка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от На-
редба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение № 45, вписано в протокол 
№ 4, т.24 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, 
проведено на 31.01.2020г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на 

публични търгове с явно наддаване за про-
дажба на недвижими имоти - частна общин-
ска собственост, представляващи:

1. ПИ № 143, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 635 
кв.м, пета категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ № 144, 
ПИ № 153, ПИ № 142, Път, актуван с АОС № 
5494/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1184,00 лв. / хиляда 
сто осемдесет и четири лева/.

2. ПИ № 144, находящ се в землището 
на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ 
от 752 кв.м, пета категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: 
ПИ № 145, ПИ№146,ПИ№147,ПИ№148,ПИ 
№ 153, ПИ № 143, Път, актуван с АОС № 
5495/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1402,00 лв. / хиляда 
четиристотин и два лева/.

3. ПИ № 256, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 777 
кв.м, пета категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: Дере, ПИ 
№257, ПИ №259, ПИ № 260, ПИ № 250, ПИ 
№249 , актуван с АОС № 5496/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1468,00 лв. / хиляда 
четиристотин шестдесет и осем лева/.

4. ПИ № 281, находящ се в землището 
на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ 
от 769 кв.м, пета категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: 
ПИ №280, Път, ПИ №282, актуван с АОС № 
4216/04.02.2016г. 

Начална тръжна цена 1433,00 лв. / хиляда 
четиристотин тридесет и три лева/.

5. ПИ № 959, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 995 
кв.м, пета категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: Път, ПИ 
№960, ПИ №968, ПИ № 958, актуван с АОС № 
5497/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1868,00 лв. / хиляда 
осемстотин шестдесет и осем лева/.

6. ПИ № 960, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 
1453 кв.м, пета категория, начин на трайно 
ползване – нива, при граници на имота: Дере, 
ПИ №961, ПИ №967, ПИ № 968, ПИ № 959, 
,актуван с АОС № 5498/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 2726,00 лв. /две хиля-
ди седемстотин двадесет и шест лева/.

7. ПИ № 968, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 560 

кв.м, пета категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ № 959, 
ПИ№960, ПИ№967, ПИ№972, ПИ № 971, ПИ № 
969, актуван с АОС № 5499/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1050,00 лв. / хиляда 
и петдесет лева/.

8. ПИ № 969, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 320 
кв.м, пета категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ № 958, 
ПИ№968, ПИ№971, ПИ№970, ПИ № 981, ак-
туван с АОС № 5500/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 601,00 лв. /шестсто-
тин и един лева/.

9. ПИ № 1201, находящ се в землище-
то на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с 
площ от 736 кв.м, четвърта категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници 
на имота: Път, Мера, Път, актуван с АОС № 
5501/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1426,00 лв. / хиляда 
четиристотин двадесет и шест лева/.

10. ПИ № 163, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 534 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползване 
– нива, при граници на имота:, Път,Общинско 
място, Дере, ПИ № 164, актуван с АОС № 
5502/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1062,00 лв. / хиляда 
шестдесет и два лева/.

11. ПИ № 448, находящ се в землището 
на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 1227 
кв.м, четвърта категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: 
край на регулация, мера, актуван с АОС № 
5503/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 2441,00 лв. /две хиля-
ди четиристотин четиридесет и един лева/

12. ПИ № 459, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 897 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ №460, 
Стръмнина, ПИ№ 458, Път, актуван с АОС № 
5504/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1785,00 лв. / хиляда 
седемстотин осемдесет и пет лева/.

Посочените начални тръжни цени са без 
ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от 
Закона за данъка върху добавената стойност).

II. Търговете да се проведат на 
17.03.2020г. от 11:00ч. в малката заседа-
телна зала на Община Айтос, ул.”Цар Ос-
вободител” № 3.

III. Определям стъпка на наддаване – 
10% от началната тръжна цена, за всеки 
отделен имот.

IV. Определям депозит за участие - 10 % 
от началната тръжна цена, за всеки отде-
лен имот, вносим в брой в касата на Община 
Айтос (стая № 10), или по банков път по смет-
ка на общината BG 27BUІN95613300447527, 
BІG-BUІNBGSF в „Алианц Банк България”, в 
срок до 16:00 ч. на 16.03.2020г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по сметка на об-
щината до 16:00 ч. на 16.03.2020г.

V. Утвърждавам 12/дванадесет/ комплекта 
тръжна документация за провеждането на 
търга, съдържащи следните документи:

1. Копие от Заповед за насрочен търг

2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- при-

ложение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, 

използване и обработване на лични данни - 
приложение №4

6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документа-

ция на стойност 30.00 лв. без ДДС да става 
в Центъра за услуги и информация на граж-
даните в Община Айтос до 16:00 часа на 
13.03.2020г. 

VII. Кандидатите следва да представят в за-
печатан непрозрачен плик до 16:00 часа на 
16.03.2020г. в Центъра за услуги и информа-
ция на гражданите, следните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- при-

ложение №3
-декларация за съгласие за събиране, из-

ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4

- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна докумен-

тация;
-нотариално заверено пълномощно – ако 

участникът не присъства лично на търга. До-
пустимо е пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисията на ней-
ното заседание. На комисията се предос-
тавя оригинал или заверено за вярност ко-
пие, като в този случай оригиналът се показ-
ва за сверка;

VIII. До участие в търга се допускат фи-
зически и юридически лица. При участие на 
кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложе-
ните документи следва да се постави фирме-
ния печат. Върху плика, в който кандидатът е 
поставил необходимите документи за участие 
в търга, се записва обекта на търга, наиме-
нованието на кандидата и ако е юридическо 
лице се записва и ЕИК на фирмата.

IX. Оглед на имотите може да се извър-
ши всеки работен ден до 16:00 часа на 
16.03.2020г., след представяне на документ 
за закупена тръжна документация и предва-
рителна заявка.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок 
от влизане в сила на заповедта за спечелил 
участник, спечелилият кандидат следва да вне-
се пълната сума и дължимите данъци и такси, 
и да се яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к 
“Народен приятел”, електронната страница 
на Община Айтос и да се постави на инфор-
мационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед въз-
лагам на отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 
77 45, 0558/2 57 81

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

23.02.2020 г., Атина - 
представяне на книгата 
на айтозлийката Рада 
Капралова - „Родината 
в мен”.

Студен зимен ден в 
центъра на Атина. За-
лата на Културния цен-
тър „Марко Драгуми” 
се оказа тясна да побе-
ре всички желаещи да 
се докоснат до краси-
вия свят на Рада Капра-
лова ... Една вълшебна 
хармония от думи и му-
зика, задушевна и топла 

атмосфера - един споде-
лен духовен празник... 
много цветя, обич и ус-
мивки...

Четейки ни откъси 
от новата си „рожба” - 
пета поред, мелодични-
ят й глас ни водеше към 
един свят на радост и 
хармония, красота, пъл-
нота и щедрост, като съ-
щевременно в него се 
прокрадваха нотки на 
гняв, безпокойство, уп-
рек, болка.

Рада притежава из-
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Айтозлийка представи новата си 
книга „Родината в мен“ в Гърция

ОБЩИНА АЙТОС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-
на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мест-
ни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ключителното обаяние на човек, творец, 
събеседник, интелектуалец и родолюбец. 
Сърцето й е запазило детската си чисто-
та и е изпълнено с любов към Родината, 
към доброто и хубавото!

„Преглъщам трудната съдба
и денем пращам вест по облаче,
а нощем пак съм у дома...
И знам защо съм аз „виновен” - че
потомък съм на горди българи!”

(„Вината на емигранта”)

На добър час, Рада! Попътен вятър на 
книгата ти! До нови срещи!

КДК „Нов живец” - Атина, Гърция



Айтозлията д-р 
Нено Ненов, дъл-
гогодишен предсе-
дател на Български 
Червен кръст - Бур-
гас получи заслуже-
но признание „Зла-
тен медал”. 

Академик Христо 
Григоров - предсе-
дател на Национал-
но сдружение „БЧК“, 
връчи отличието по 
време на провежда-
нето на годишното 
Общо събрание на 
БЧК-Бургас. Проф. 
д-р Красимир Гигов 
изрази своята бла-
годарност към д-р 
Ненов за достойна-
та работа в подкре-
па на червенокръст-
ката мисия.
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З А П О В Е Д
№ РД-08-116

гр. Айтос, 24.02.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, във 
връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връз-
ка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №30 на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Прото-
кол № 4, от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2020г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за про-

веждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем, 
за срок от 3 години на недвижим 
имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ идеална част с 
площ 2320 кв.м от УПИ ІІІ в кв.255 
по плана на гр. Айтос, находяща 
се югоизточно от ПИ 3217 и из-
точно от ПИ 3218. Целият урегули-
ран поземлен имот ІІІ в кв. 255 по 
плана на гр. Айтос е с площ 7999 
кв.м и граници: изток – улица, за-
пад – УПИ І, север – улица, юг – 
УПИ ІV. Имотът е актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
3276/11.07.2012г., вписан в Служ-
ба по вписванията при РС – гр.Айтос, 
акт №39, т.9, вх.рег. №2286/2282, 
оп.кн.362/17.02.2005г.

2. Търгът да се проведе на 
17.03.2020г. от 10:15 часа в мал-
ката заседателна зала на Общи-
на Айтос.

3.Началната тръжна цена е 
1392.00 лв. (хиляда триста де-
ветдесет и два лева) без ДДС го-
дишен наем.

4. Определям стъпка за надда-
ване – 130.00 лв.(сто и тридесет 
лева) без ДДС.

5.Депозит за участие в търга 
– 139.20 лв. (сто тридесет и де-
вет лева и двадесет стотинки), 
който се внася в касата на Общи-
ната /стая №10/ или по банков 
път: „Алианц Банк България”, ІBAN: 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: 
BUІNBGSF, в срок до 16:00ч. на 
16.03.2020г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по смет-
ка на общината до 16:00ч. на 
16.03.2020г.

6.За обезпечаване изпълнение-
то на задълженията по договора за 
наем, определям парична гаранция 
в размер на една годишна наемна 
вноска, достигната на търга, която 
се внася преди сключване на дого-
вора. Внесената парична гаранция, 
след изтичане на срока на догово-
ра се освобождава, като не се на-
числява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект 
тръжна документация за провежда-
не на търга, съдържащ следните до-
кументи:

- Копие от заповед за насро-
чен търг;

- Заявление за участие - прило-
жение №1; 

- Декларация за оглед на имота – 
приложение №2

- Декларация за условията на 
търга и проекто-договора – прило-
жение №3;

- Декларация за съгласие за съби-

ране, използване и обработване на 
лични данни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска соб-

ственост; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стой-

ност 30.00 лв.(тридесет лева) без 
ДДС, която се закупува до 16:00 ч. 
на 13.03.2020г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите. 

8. Кандидатите следва да пред-
ставят в запечатан непрозрачен 
плик до 16:00ч. на 16.03.2020г. в 
Центъра за услуги и информация на 
гражданите към общината следни-
те документи:

8.1. Заявление за участие в тър-
га - приложение №1; 

8.2. Декларация за оглед на имо-
та - приложение №2;

8.3. Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

8.4. Декларация за съгласие за 
събиране, използване и обработ-
ване на лични данни - приложе-
ние №4;

8.5. Документ за внесен депо-
зит;

8.6. Документ за закупена тръж-
на документация;

8.7.Пълномощно с нотариална за-
верка на подписа, когато се участ-
ва чрез пълномощник. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисия-
та на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показ-
ва за сверка.

9. До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените до-
кументи е необходимо да се поста-
ви фирмения печат. Върху плика, в 
който кандидатът е поставил необхо-
димите документи за участие в тър-
га се записва обекта на търга, наи-
менованието на кандидата и ако е 
юридическо лице се записва и ЕИК 
на фирмата.

10. Оглед на имота да се из-
вършва всеки ден до 16:00ч. на 
16.03.2020г. с представител на Об-
щината след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на запо-
ведта за спечелил участник и преди 
подписването на договора спечели-
лият кандидат следва да внесе един 
годишен наем с ДДС и една гаранция 
по изпълнение на договора, в раз-
мер на един годишен наем.

Настоящата заповед да се обя-
ви във вестник „Народен приятел”, 
електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информа-
ционното табло на общината.

Контрол по изпълнение на запо-
ведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на 
тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на 
Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д
№РД-08-112

гр.Айтос, 24.02.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 и ал.3, 
във връзка с чл.45, ал.1 от Наред-
бата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с чл.35, ал.1 
от Закона за общинска собственост 
и във връзка с решение № 37, впи-
сано в протокол №4/31.01.2020 г. 
на Общински съвет-Айтос

З А П О В Я Д В А М :
1.Откривам процедура за про-

веждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недви-
жим имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ: 

УПИ ХХVІІ (урегулиран поземлен 
имот двадесет и седми) в кв.264 
(квартал двеста шестдесет и чет-
върти) по плана на гр.Айтос, с площ 
от 13 462 кв.м (тринадесет хиляди 
четиристотин шестдесет и два ква-
дратни метра), отреден за „произ-
водствени и складови дейности”, с 
граници на имота: север – УПИ VІІІ в 
кв.264, изток – УПИ VІІ в кв.264, юг 
– улица и запад – УПИ VІ в кв.264, 
вписан в АОС №5431/16.08.2019г.

Началната тръжна цена е 471 
170.00 лв. (четиристотин седемде-
сет и една хиляди сто и седемдесет 
лева) без ДДС, или 565 404.00 лв. 
(петстотин шестдесет и пет хиляди 
четиристотин и четири лева) с ДДС, 
определена от лицензиран оценител 
и утвърдена с Решение №37 на Об-
щински съвет - Айтос, обективирано 
в Протокол № 4/31.01.2020г.

2.Търгът да се проведе на 
17.03.2020г. от 10.45 ч. в мал-
ката заседателна зала на Общи-
на Айтос.

3.Определям стъпка за над-
даване – 5000.00 лв./пет хиляди 
лева/, без ДДС.

4.Депозит за участие в търга 
– 47 117.00 лв. /четиридесет и 
седем хиляди сто и седемнаде-
сет лева/, който се внася по бан-
ков път: „Алианц Банк България”, 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: 
BUІNBGSF, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината 
до 16.00ч. на 16.03.2020г. 

5.Утвърждавам 1 /един/ ком-
плект тръжна документация за про-
веждане на търга, съдържащ след-
ните документи: 

- Копие от заповед за насро-
чен търг;

- Заявление за участие– прило-
жение №1;

- Декларация за оглед на имота- 
приложение №2; 

- Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

- Декларация за съгласие за съ-
биране, използване и обработване 
на лични данни – приложение №4; 

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общин-

ска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба /проект/
Тръжната документация е на 

стойност 30.00лв./тридесет лева/ 
без ДДС, която се закупува до 
16.00ч. на 13.03.2020г. в Центъра 
за услуги и информация на граж-
даните.

6.Кандидатите следва да пред-
ставят в запечатан непрозрачен 
плик до 16.00ч. на 16.03.2020г. в 
Центъра за услуги и информация на 
гражданите към общината следните 
документи:

6.1 Заявление за участие в тър-
га-приложение №1;

6.2 Декларация за оглед на имо-
та - приложение №2;

6.3 Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

6.4 Декларация за съгласие за съ-
биране, използване и обработване 
на лични данни – приложение №4

6.5 Документ за внесен депо-
зит;

6.6 Документ за закупена тръж-
на документация;

6.7 Пълномощно с нотариал-
на заверка на подписа, когато се 
участва чрез пълномощник. Допус-
тимо е пълномощното да не се по-
стави в плика, а да се предаде на 
комисията на нейното заседание. 
На комисията се предоставя ори-
гинал или заверено за вярност ко-
пие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка.

7.До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените доку-
менти е необходимо да се постави 
фирмения печат. Върху плика, в кой-
то кандидатът е поставил необхо-
димите документи за участие в тър-
га се записва обекта на търга, наи-
менованието на кандидата и ако е 
юридическо лице се записва и ЕИК 
на фирмата. 

8.Оглед на имота да се из-
вършва всеки ден до 16.00ч. на 
16.03.2020г. с представител на Об-
щината, след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

9.Начин на плащане: в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на за-
поведта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да извър-
ши плащане на достигнатата тръж-
на цена на описания в т.1 от на-
стоящата заповед имот по банков 
път по сметка на Община Айтос 
BG 18BUІN95618400447535, BІC: 
BUІNBGSF, вид на плащане 445600 
при „Алианц Банк България” и да се 
яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обя-
ви във вестник „Народен приятел”, 
електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информа-
ционното табло на Общината.

Контрол по изпълнение на запо-
ведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на 
тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на 
Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д 
№ РД-08-117

гр. Айтос, 24.02.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Зако-
на за общинската собственост, във 
връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връз-
ка с чл.57, т.3 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №30 на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Прото-
кол № от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2020г., 

З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеж-

дане на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем, за срок от 
3 години на недвижим имот – публич-
на общинска собственост, предста-
вляващ: Сграда „Кафе аперитив” със 
застроена площ 100 кв.м., на един 
етаж, с масивна конструкция, по-
строена през 2003г., находяща се в 
УПИ І, кв.63 по плана на гр.Айтос, при 
граници на имота: от всички стра-
ни градски парк, актувана с АПОС 
№1149/12.01.2004г. Имотът е пред-
назначен за „Кафе аперитив”.

2.Начална тръжна цена е 600.00 
лв. /шестстотин лева/ без ДДС ме-
сечен наем, определена съгласно ба-
зисни наемни цени, приети с реше-
ние №108/27.04.2016г. на Общин-
ски съвет Айтос.

3.Търгът да се проведе на 
17.03.2020г. от 10:30ч. в мал-
ката заседателна зала на Общи-
на Айтос.

4.Определям стъпка за надда-
ване – 50.00 лв./петдесет лева / 
без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 
60.00 лв./шестдесет лева/, кой-
то се внася в касата на Община-
та /стая №10/, или по банков път: 
„Алианц Банк България”, ІBAN: 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: 
BUІNBGSF, в срок до 16:00ч. на 
16.03.2020г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по смет-
ка на общината до 16:00ч. на 
16.03.2020г.

6.За обезпечаване изпълнение-
то на задълженията по договора за 
наем определям парична гаранция 
в размер на една месечна наемна 
вноска, достигната на търга, която 
се внася преди сключване на дого-
вора. Внесената парична гаранция, 
след изтичане на срока на догово-
ра, се освобождава като не се на-
числява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект 
тръжна документация за провежда-
не на търга, съдържащ следните до-
кументи:

- Копие от заповед за насро-
чен търг;

- Заявление за участие - прило-
жение №1; 

- Декларация за оглед на имота – 
приложение №2

- Декларация за условията на 
търга и проекто-договора – прило-
жение №3;

- Декларация за съгласие за съби-
ране, използване и обработване на 
лични данни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска соб-

ственост; 

- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стой-

ност 30.00 лв./тридесет лева/ без 
ДДС, която се закупува до 16:00ч. 
на 13.03.2020г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите.

8. Кандидатите следва да пред-
ставят в запечатан непрозрачен 
плик до 16:00ч. на 16.03.2020г. в 
Центъра за услуги и информация на 
гражданите към общината следни-
те документи:

8.1. Заявление за участие в тър-
га - приложение №1; 

8.2. Декларация за оглед на имо-
та - приложение №2;

8.3. Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

8.4. Декларация за съгласие за 
събиране, използване и обработ-
ване на лични данни - приложе-
ние №4;

8.5. Документ за внесен депо-
зит;

8.6. Документ за закупена тръж-
на документация;

8.7. Пълномощно с нотариална 
заверка на подписа, когато се участ-
ва чрез пълномощник. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисия-
та на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показ-
ва за сверка.

8. До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените доку-
менти е необходимо да се постави 
фирмения печат. Върху плика, в кой-
то кандидатът е поставил необходи-
мите документи за участие в тър-
га се записва обекта на търга, на-
именованието на кандидата и ако е 
юридическо лице се записва и ЕИК 
на фирмата.

9. Оглед на имота да се из-
вършва всеки ден до 16:00ч. на 
16.03.2020г. с представител на Об-
щината след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

10.Начин на плащане: в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на запо-
ведта за спечелил участник и преди 
подписването на договора спечели-
лият кандидат следва да внесе един 
месечен наем с ДДС и една гаранция 
по изпълнение на договора, в раз-
мер на един месечен наем.

11.В 7-дневен срок от сключване 
на договора, наемателят следва да 
представи застрахователна полица 
за сключена застраховка, включи-
телно срещу природни бедствия и 
земетресения.

Настоящата заповед да се обя-
ви във вестник „Народен приятел”, 
електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информа-
ционното табло на общината.

Контрол по изпълнение на запо-
ведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на 
тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на 
Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Д-р Нено Ненов със 
златно отличие от БЧК

ДИРЕКЦИЯ “БюРО ПО ТРУДА”- АЙТОС 

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ!
Дирекция “Бюро по труда”- Айтос уведомява работодателите от 

община Айтос, че разполага с финансови средства за сключване на 
договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост 
и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през фев-
руари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 
50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки •	
(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - сво-
бодни средства - 3817 лв.;

безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не •	
по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основ-
но и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства - 5053 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - •	
свободни средства - 3609 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават за-
явки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 
04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), 
работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови 
средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: 

Национална програма “Помощ за пенсиониране” – субсидира •	
се наемането на безработни лица над 58-годишна възраст – свобод-
ни средства - 2633 лв.;

обучение на безработни лица по реда на чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ •	
– свободни средства 12700 лв.;

обучение по ключови компетентности на заети от микро и мал-•	
ки предприятия по реда на чл. 63,ал.1, т.3 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства 593 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирек-
ция “Бюро по труда” - Айтос, както и на тел. 0558/2-34-47

Д-р Нено Ненов и акад. Христо Григоров



24 бяха участниците в уче-
ническия конкурс за изра-
ботването на брошури на 
тема “Безопасен интернет”, 
организиран от Община Ай-
тос, Местна комисия за бор-
ба с противообществените 
прояви на малолетни и не-
пълнолетни (МКБППМН - Ай-
тос). 21 брошури участваха 
в надпреварата за специал-
ната награда на Общината - 
най-добрите и съдържател-
ни творби да бъдат отпеча-
тани в голям тираж, да бъдат 
ползвани за кампаниите на 
Местната комисия и да бъдат 
разпространявани сред уче-
ниците в училищата на тери-
торията на общината. 

 Участниците има-
ха за задача да из-
готвят брошура/ди-
пляна, в която да 
поместят полезна 
информация по те-
мата. Журито беше 
впечатлено от кре-
ативно, старател-
но и прецизно из-
работените брошу-
ри, участвали в кон-
курса. Наградата да 
бъдат отпечатани 
изработените от тях 
дипляни за безопа-
сен интернет, за-
служиха четирима 
- Анелия Тодорова 
-  VI клас ОУ „Хрис-

то Ботев“ - с. Пир-
не,  Пламена Ата-
насова - Х „Б“ клас 
СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Мий-
рем Мустафа - IX 
„Б“ клас СУ „Ни-
кола Йонков Ва-
пцаров“ - град Ай-
тос и Самуел Пла-
менов - IX „Б“ СУ 
„Никола Йонков 
Вапцаров“- град 
Айтос. 

Кметът Васил 
Едрев присъства 
на церемонията за 
обявяване на ре-
зултатите и лично 

награди отличените и всички 
участници с грамоти и пода-
ръци. „Благодаря ви за учас-
тието и за интересните идеи. 
Успях да видя част от брошу-
рите в сайта на комисията 
и бях впечатлен от нетради-
ционните послания и съве-
ти, които сте отправили към 
своите връстници. Радвам 
се, че расте броят на учас-
тниците в конкурсите на Об-
щината”, заяви кметът пред 
учениците и техните препо-
даватели на финала на съ-
битието, което се проведе в 
Заседателната зала на Об-
щина Айтос. 

Ето и имената на остана-
лите участници в конкур-
са, които също представиха 
оригинални брошури и бяха 
наградени - Ивайло Несто-
ров Петров - IX „А“ клас, СУ 
,,Христо Ботев” -  град Ай-

тос, Сунай Али – X „Б“, СУ 
„Христо Ботев” – град Ай-
тос, Емре  Лютфен Идает - IX 
„А“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Синан Ниязи- 
VII  клас, ОУ,,Христо Ботев“ 
- с.Пирне, Шенгюл Юзеир –VI 
клас,  ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне, Павел Унаров - VI 
клас,  ОУ „Христо Ботев“ - с. 
Пирне, Георги Ламбов Мит-
рев XII клас,  ПГСС „Златна 
нива” – град Айтос, Цвете-
лина Веселинова Стоянова 
– IX „Б“ клас, ПГСС „Злат-
на  нива” – град Айтос, Ми-
тко Софиев Чакъров – VIII „А“ 

клас, ПГСС „Златна нива” – 
град Айтос, Еда Сабри - IX 
„А“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Синем Рамадан 
- X „Б“ клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - град Айтос, Бранимир 
Андонов – IX „Б“ клас, СУ 
„Христо Ботев“ - град Айтос, 
Марийо Ангелов - IX „Б“ клас, 
СУ „Христо Ботев“ - град Ай-
тос, Гюлшен Мюмюн Кемил 
- VII клас на ОУ „Христо Бо-
тев” – с. Мъглен, Зейнеб Сма-
ил Мехме – VII „Д“ клас на 

ОУ „Христо Ботев” - с. Мъг-
лен, Неше Хасан Мехмед - VII 
клас на ОУ „Христо Ботев” - 
с. Мъглен, Еда Ерджан – IX 
„А“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Лина Качаро-
ва - IX „А“ клас, СУ „Христо 
Ботев“ - град Айтос, Хасан 
Юмер – VIII „В“ клас, ПГСС 
„Златна нива” – град Айтос, 
Красимир Драганов - VIII 
„Б“/ „В“ клас, ПГСС „Златна 
нива” – град Айтос.
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Три училища с четири специални награди 
от конкурса за безопасен интернет

ОБЩИНА АЙТОС
28 февруари 10.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
Първомартенски поздрав от децата на ДГ “Пролет” към Общинска-

та администрация 

2 март, 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на читалищните художествени състави, посветен 

на 142 от Освобождението на България.

3 март, 11.00 часа, площад “Свобода” - Айтос празнува 142 го-
дини от Освобождението на България

• Национален празник на Република България
• Ритуал за издигане на националното знаме 
• Благодарствен молебен
• Празничен поздрав на Кмета на Община Айтос към айтозлии
• Концерт на ИЛКА АЛЕКСАНДРОВА И ПРИЯТЕЛИ

ПРОГРАМА

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“

Уважаеми дами и господа,
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, 

ал.1 , във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”, Управителният съвет на сдружението  кани 
членовете му на Общо събрание на СНЦ „МИГ –  Айтос”, както следва:

• Дата – 21.03.2020 г. (събота); 
• Начален час: 10:00ч.;
• Място: конферентната зала на СНЦ „МИГ-Айтос“, находяща се в съседство на офиса на Сдружението  

на улица „Васил Левски“ №2, ет. 2, град Айтос
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Доклада/отчета за дейността  на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Айтос” 
за 2019 г.;

2. Обсъждане и приемане на Годишен доклад по чл.40, ал.2  за дейността на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2019г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на СНЦ „МИГ – Айтос” 
4. Вземане на решение за утвърждаване на Бюджет за 2020 г.;
5. Разни;
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на сдружението, събранието ще 

се проведе на същия ден, от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на 
присъстващите членове.

Забележка: Материалите по Дневния ред на Общото събрание, можете да получите по електронна поща или  в 
офиса на МИГ: град Айтос, ул. „Васил Левски» No2,  в часовете от 10.00 ч. до 16.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „ МИГ-АЙТОС:
/СТОЯН СТОЯНОВ/ ……….…………………

РИОСВ - Бургас с 
ученически конкурс 
за Деня на Земята 
Поканата за надпреварата е и 

към учениците от община Айтос

И ОУ „Христо Ботев“ - с. Пирне със 
специална награда, получи я Анелия 
Тодорова от VI клас

Пламена Атанасова от Х „Б“ клас за-
щити честта на СУ „Христо Ботев“- Ай-
тос със специална награда

Организиран от Община Айтос, МКБППМН 

Участниците в конкурса

В очакване на резултатите

Деветокласниците на СУ „Никола Й. Вапцаров” 
Мийрем Сезгин и Самуел Пламенов със специал-
на награда



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Проф. Радойнова, занима-
вате се с фолклористика и ет-
нология, какво е Вашето мне-
ние - грамотен ли е в тази по-
сока съвременният бургаз-
лия, респективно българин?

- Не бих използвала дума-
та „грамотност“. Става въпрос 
за разрив между два типа кул-
тура: фолклорната култура, ко-
ято властваше у нас и по- спе-
циално в българското село поч-
ти до средата на ХХ век, и кул-
турата на модерността, която 
се прости с активния фолклор, 
с фолклора като тип разбира-
не за света и като тип същест-
вуване. И това е нормален про-
цес, който върви не само у нас, 
а и в цял свят. Друг е въпросът, 
че постмодерната визия, която 
идва след модерността, е едно 
завръщане към корените, към ет-
ноидентичността, към настойчи-
вата потребност да си спомним 
кои и какви сме били. И в този 
стремеж и копнеж към минало-
то сме склонни да го идеализи-
раме, а и да си го пресътворим, 
да си го върнем, но не каквото е 
било, а каквото ние си мислим, 

че го искаме.
- Един факт от последни-

те дни – кукери играха на За-
душница – това не е ли гру-
бо погазване на установени-
те традиции?

- Да, уви, погазване е. Защо-
то сами по себе си и двата оби-
чая са изконни, характерни за 
българската фолклорна култура, 
но съвместяването им е дразне-
що, защото това са обичаи с ко-
ренно противоположна културна 
насоченост. Кукеровден е праз-
никът на възкръсващата приро-
да, на необузданите й витални 
сили, които се изразяват в буй-
ството, ако щете дори в оргиас-
тиката на всичко живо – от рас-
тението и животното до чове-
ка. А Задушниците – тъкмо об-
ратното – са обреди, посветени 
на мъртвите, на тихата тъга по 
тези, които са били при нас, но 
никога вече няма да се върнат. 
И смесването на тези два про-
тивоположни смисъла е дразне-
що, бих казала дори кощунстве-
но. И все пак то се прави от не-
знание, не от умишлено желание 
да се кощунства.

- Кой трябва да ги следи 
тези неща – организаторите 
на определените прояви, ко-
ито в повечето случаи са ня-
какви чиновници, или църк-
вата?

- Смущава ме малко думата 
„следи“. Фолклорът е култура на 
хиляди години. Тя се е развива-
ла спонтанно, без някой да сле-
ди за нея. Даже смея да твърдя, 
че всички, които са се опитвали 
да блюстителстват над нея и да 
я направляват, са претърпявали 
крушение. Нека си спомним на-
пример Презвитер Козма, който 
през Х век клейми фолклора, ма-
кар естествено, да не го нарича 
с това име.“Анатема, казва той, 
на онези, които пеят песни и иг-
раят хора с гусли, вместо да от-
правят мислите си към Бога“. Не 
е успял да запрети, нито да из-
мени фолклора, както не са успе-
ли църковните дейци преди него, 
нито онези – след него. Впро-
чем конфликтът между църква-

та и фолклорът е много стар – 
той продължава вече почти две 
хилядолетия.

Фолклорът не може да бъде 
вкарван в някакви догми и кано-
ни, на които е подвластна рели-
гиозната култура. Друг е въпро-
сът, че нашето общество наис-
тина има нужда от образование 
в това отношение. Много малко 
се представя фолклорът в об-
разователните програми в учи-
лище, още по-малко са подгот-
вените специалисти, които обу-
чават децата на фолклорни об-
разци. Аз съм за това – в учили-
ще фолклорът да се изучава, но 
не както сега – покрай другото, 
а като специален предмет и да 
се преподава от специално обу-
чени хора.

- Още един факт, който 
бе широко разпространен – 
прословутото хоро в ледени-
те води на реката в Калофер 
на Йордановден – това опит 
за създаване на нова тради-
ция ли е? И до каква степен 
е допустимо от гледна точка 
на науката?

- Да, мъжкото ледено хоро в 
Калофер, за което толкова мно-
го се писа и говори напоследък, 
е нова традиция. То не е същест-

вувало допреди няколко десети-
летия. Разбира се, в това, че се 
създават нови традиции, няма 
нищо лошо. Малко хора знаят, 
че думата „традиция“ идва от ла-
тински и означава „предаване“. 
Не статично състояние, не закос-
тенялост, а предаване на пред-
стави, на практики, на идеи от 
поколение на поколение. И при 
това предаване, разбира се, е 
нормално нещата да се видоиз-
менят, някои елементи от обред-
ността или от обичаите да отпа-
дат, защото вече са несъвмес-
тими с новите представи или с 
новата нравственост, а на тяхно 
място да се появяват нови. 

Въпросът е в това - много ясно 
и точно нещата да се слагат по 
местата си. Важно е това, кое-
то е автентично, старинно, да се 
подчертава като такова. А онова, 
което е иновация - да се каже, че 
е такава. Няма нищо лошо да се 
признае, че е иновация. От това 
то не става по-малко атрактивно 
или желано от хората. Обратната 
претенция е просто лъжа. Както 
например много хора си въобра-
зяват, че песента „Бяла роза“ на 
Славка Калчева е фолклор. А тя 
не е. Не казвам, че е лоша, прос-
то не е фолклорна.

- Младите хора – умеят ли да 
се потопят в традициите?

 - Да. Точно защото са млади, 
точно защото малко ги познават, 
за тях фолклорните традиции са 
един нов свят, нещо различно от 
модерното всекидневие, нещо 
развличащо и атрактивно.

- Не рискуваме ли чрез „съ-
временен прочит на минало-
то“ да запазим за идните по-
коления Свети Валентин и Хе-
лоуин вместо – Заговезни и 
Бабинден?

- Риск в културата нещо да се 
загуби, да изчезне, винаги съ-
ществува. И когато това са ав-
тентични традиции, които са 
част от етническата идентич-
ност, това е наистина голяма 
загуба. Възможност да се заим-
стват „чужди“ празници и обичаи 
също има. Това не е чак толкова 
страшно. Нито може, нито има 
смисъл например, да се проти-

вопоставяме на един толкова 
мил празник като Свети Вален-
тин. Още повече, че в българска-
та традиционна празничност та-
къв липсва. Впрочем той липсва 
и в западноевропейските фол-
клорни традиции. Ще бъде мно-
го наивно да си представяме, че 
през ХVІІІ или ХІХ век влюбените 
в Англия или във Франция напри-
мер, са си подарявали подаръци 
във форма на сърчица. 

За жалост обаче не мога да 
кажа същото за Хелоуин. Това 
е остатък от келтски празник, 
който символизирал идването 
на зимата, която се асоциирала 
със злото, студа и смъртта. За-
това децата се маскирали като 
скелети, духове, вещици и т.н. 
Защо обаче е необходимо да 
го заимстваме у нас?! – Ами че 
ние си имаме традиционни мас-
карадни празници, които напъл-
но биха могли да задоволят же-
ланието на младите и децата да 
се маскират и Кукеровден е един 
от тях. Като си имаме наш праз-
ник, защо е нужно да го заменя-
ме с друг?

- Или по друг начин казано, 
има ли унифициране и обез-
личаване на изконните бъл-
гарски традиции?

- Унифициране – не. Обезлича-
ване – също не. Но позабравя-
не и най-вече подмяна – да. На 
всичкото отгоре подменяме на-
шите си, хубави традиции, с чуж-
ди и, простете ми, че ще прозву-
ча като професор Вучков, пошли. 
Ще ви дам пример, който ме въз-
мущава, дори ме води до потрес. 
В традициите на всички народи 
по света в деня на сватбата бул-
ката е олицетворение на чисто-
тата и невинността. Тя затова и 
се облича в бяло. И на този фон 
– внесена или измислена от не 
знам кой си традиция – булката 

предизвикателно и неприлично 
да запрята роклята си, качена на 
стол, а младоженецът да сваля 
жартиера й със зъби... Освен че 
е не-българско, още е и грозно, 
неприлично и пошло.

- Баба Марта е след дни – па-
зарът е залят с китайски мар-
теници, а онези, които са ръч-
но изработени, някак си се гу-
бят между тях… Комерсиали-
зира ли се и този чисто и един-
ствено български празник? 
Май същото е и с нестинар-
ството от Странджа?

- Комерсиализацията на тра-
диционните обреди и съпътства-
щите ги обредни вещи е процес, 
отдавна наблюдаван от етноло-
зите и то далеч не само у нас. 
Комерсиалният подход към све-
та въобще е характерен за съ-
временните общества и няма как 
да избягаме от това. Дали е ко-
мерсиализирана Баба Марта – 
не мисля. Прекрасно е, че купу-
ваме мартенички с желание да 
зарадваме и пожелаем здраве 
и дълголетие на близък, на лю-
бим, на приятел или колега. Пък 
и мартеничките не струват чак 
толкова много. А за това – дали 
да бъдат китайски, или наши си, 
български и ръчно изработени – 
всеки си решава сам. Ако си вяр-
ваме, че сме българи и ако вяр-
ваме, че мартеничката наистина 
е един уникален, само наш си на-
чин да пожелаем някому добро – 
нека „изберем българското“!

А пък за нестинарството – не 
ми се начева тази тема. По нея 
мога да говоря часове и то с 
много болка. Защото това, което 
сега наблюдаваме, вече не е нес-
тинарство. Огнеходство – да, но 
не и нестинарство. И то страшно 
комерсиализирано. Знаете ли, 
че през 1907 година една от ста-
рите нестинарки в село Бълга-

ри, баба Нуна Печова, която жи-
вее в плетарка два на два и има 
един-единствен сукман на гърба 
си, получава предложение да й 
платят страшно много пари, за 
да отиде да направи зрелище в 
София, да играе „пред публика“. 
Бабичката отсича: „Нестинар-
ството не се продава!“. А сега – 
кой играе без пари?!

- Как да се съхрани българ-
ският обреден календар?

- Казах го по-горе и пак ще го 
кажа: с образование, с образо-
вание и пак с образование – от 
детската градина до Университе-
та. Със специални образовател-
ни програми и с нарочно подгот-
вени специалисти. Противно на 
общоприетото сега схващане, 
фолклорът не е „фасулска“ рабо-
та. Подобно на математиката, на 
физиката, на химията фолклори-
стиката е наука и не може да се 
преподава от кой да е. 

- Каква е ролята на читали-
щата при запазването на из-
ворния фолклор?

- И това е дълга тема. Читали-
щата са уникални български ин-
ституции, има традиции за обу-
чение по и възпроизвеждане на 
фолклор в тях, особено в села-
та. Но за жалост и там не всич-
ки работещи имат разбиране и 
необходимата подготовка. Ско-
ро например зададох въпрос на 
една читалищна деятелка по по-
вод неточното възпроизвеждане 
на един обреден детайл от чита-
лищния фолклорен състав: „Ама 
защо ги карате да го правят по 
този начин?! В автентичния вид 
не е така!“. Отговорът беше: 
„Ама така е по-интересно“...

- Къде е мястото на МФФ 
в опазването на българщи-
ната, и в частност четенията, 
които се провеждат в рамки-
те на форума?

- Международният фолклорен 
фестивал в Бургас е най-старият 
в България. Сам по себе си той 
е една изключително авторитет-
на институция. Няма по-популяр-
на и обичана от бургазллии фол-
клорна проява. Но и тук вече си-
тото става много „едро“. Горещо 
препоръчвам, когато се подби-
рат участниците, когато се до-
пускат до участие, когато се при-
зират съставите, да бъдат при-
влечени сериозни учени – фол-
клористи и етнолози. Нека някои 
хора не ми се обиждат, но при-
съствието само на ръководите-
ли на художествени ансамбли и 
състави не е достатъчно.

А четенията бяха една пре-
красно замислена инициати-
ва за проучване и документи-
ране на всички аспекти на бъл-
гарския и въобще на фолклор-
ния феномен в миналото и на 
неговите изменения в съвреми-
ето от вече покойния професор 
Тодор Иванов Живков, дългого-
дишен почетен председател на 
фестивала. Радвам се, че уче-
ните, които решихме да ги въз-
становим след дълги прекъсва-
ния, срещнахме пълното разби-
ране и съдействие на Бургаска-
та община.

- Като изследовател дълги 
години на Странджа – можем 
ли да кажем, че това е едно от 
местата, където автентичното 
е на почит или предвид факта, 
че там се водят много турис-
ти – народната традиция вече 
е изкривена?

- Странджа е феноменална 
културна зона. Но и там, както 
навсякъде другаде, автентични-
ят фолклор вече ерозира и се 
комерсиализира. Нужни са пов-
семестни и спешни мерки тук и 
навсякъде.

• Странджа е феноменална културна зона. Но и там, както 
навсякъде другаде, автентичността вече ерозира и се комерсиализира

• В това, че се създават нови традиции, няма нищо лошо
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Събеседник
Професор Диана Радойнова е завършила Велико-

търновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ с 
две специалности: „Българска филология“ и „Исто-
рия“. Защитила е две докторски дисертации и понас-
тоящем е професор по антропология в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас. Преподава дис-
циплините „Антропология на българите“, „Български 
фолклор“, „Културно-историческо наследство“ и „Ет-
нография“. Научен консултант е на ежегодните „На-
учни четения по хуманитаристика“ към Международ-
ния фолклорен фестивал в Бургас. Автор на 5 моно-
графии, на 4 студии и на над 100 статии и научни съ-
общения по различни проблеми на балканската етно-
логия и по българска фолклористика.

Проф. Диана Радойнова:

Фолклорът не е 
„фасулска работа“



Михаил КОЛЕВ

Учителка от Средец успя да 
впечатли цяла България с та-
ланта си. Иванка Инджова, 
която е преподавател и за-
местник-директор в местното 
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
създава фигурки и шахове от 
моделин. Захваща се с това 
преди две години съвсем 
спонтанно. Преди това е изра-
ботвала предмети от други ма-
териали – гривни и бижута от 
медна тел, кошници с цветя. 

„Започнах съвсем случай-
но, след като отворих едно па-
кетче моделин и се възхитих 
от приятната материя. Много 
мек и приятен и не цапа. На-
правих набързо една розичка 
и я оставих, на сутринта вече 
беше твърда. Това е първото 
нещо, което сътворих. Посте-
пенно в главата ми започнаха 
да навлизат много идеи. Оти-
дох и изкупих всичкия моде-
лин от магазина. На хората им 
беше интересно, но и донякъ-
де смешно защо го купувам“, 
казва пред вестник „Черно-
морски фар“ учителката по 
български език и литература.

На другия ден тя занася в 
магазина онова, което е на-
правила – кошничка, изграде-
на от медна тел, а вътре в нея 
рози от моделин. Всички оста-
ват впечатлени от видяното и 
така се заражда нейната 
страст, която продължава и 
до днес.

Първоначално прави само 
цветя, но в един момент едно-
образието й омръзва и започ-
ва да мисли за нещо по-инте-
ресно, което може да създа-
де. Захваща се с образа на 
пчеличката Мая, но го прави с 
човешки образ. 

„От този момент нататък 
„заваляха“ идеите – започнах 
да правя хора, предимно же-
ни, защото много ми харесва 
изработката им. Мога да я ук-
рася с много повече детайли, 
отколкото мъжката фигура. 
Първо изработвам тялото, ко-
ето трябва да изсъхне поне 
ден-два, за да започна да го 
обличам и го украсявам, да 
наблегна на всеки детайл. 
Дрехата я украсявам с раз-
лични ширити, брошки“, казва 
още Инджова.

И тук обаче виждайки, че 
вече се справя без проблем, 
решава да премине на друга 
тематика. С талантливите си 
ръце оформя сцени, които са 
на библейска и историческа 
тематика. Така се стига и до 
изработката на първия, от об-
щото двата, до момента изва-
яни от нея шаха. Той предиз-
виква много голям интерес, 
като Иванка си обяснява това 
с факта, че хората за първи 
път виждат такъв, който да 
има двойно приложение – ос-
вен за разглеждането като из-
работка, шахът може да се из-
ползва и за игра. Представля-
ва Битката при Одрин между 
Цар Калоян и император Бал-
дуин I. Голямото любопитство 
и положителните коментари 
мотивират учителката да съз-

даде втори шах, който отново 
да е на тема българска исто-
рия. Затова тя започва да пра-
ви Битката при Онгъла между 
хан Аспарух и византийския 
император Константин IV По-
гонат. 

Изходите на шахматните 
двубои в повечето случаи са 
по-различни от тези в истори-
ческите събития при Одрин и 
Онгъла. В изработката на ша-
ховете тя има голям помощник 
в лицето на своята дъщеря 
Мария, която много обича ис-
торията.

„Поставих на нея задачата 
да ми избере една историче-
ска битка, която да е важна, 
интересна, за да я пресъздам 
като шах. След известни коле-
бания тя ми препоръча тези 
две битки. Помогна ми много, 
защото исках всичко – снаря-
жение, дрехи, да отговарят 
максимално на тогавашните“, 
добавя жената от Средец.

И при двата исторически 
шаха й трябва около месец, за 
да ги направи, а самите дъски 
са оформени от фибран. От 
него използвала не само за 
въпросните два шаха, но и за 
други миниатюри, пресъзда-
ващи национални празници и 
герои, както и българския бит 
и култура. Близките й се шегу-
вали, че с толкова много изку-
пен фибран е можела да сани-
ра цялата си къща. 

Всичките й идеи за това 
какво да направи й идват от 
само себе си, без да планира 
нещата предварително. Има 
моменти, в които няма никак-
ви вдъхновения, които да я 
провокират да създаде нещо 
от моделина.

„Тези моменти са ми много 
неприятни, защото чувствам 
как губя времето си вместо да 
направя нещо, което да ми ха-
реса. Но след такива периоди 
винаги имам някакво много 
силно творческо вдъхнове-
ние“, разкрива Инджова.

Никога не й идвало да се от-
каже. Много хора й се чудят 
на търпението, което има, за 
да прави всички тези фигурки, 
чиято бройка вече е изгубила. 
Търпението се оправдава от 
резултата, който вижда по-
сле. 

„Когато на мен ми харесва 
това, което правя и видя фи-

гурката, заради която осем 
часа не съм мръднала от сто-
ла – казвам си, че е имало за-
що. Никога не ми е идвало да 
хвърля всичко. Напротив, ако 
нещо не ми се получи в даден 
момент, спирам, почивам си и 
продължавам. Може би тази 
упоритост ми помага да не ос-
тавям нещата недовършени“.

До момента не е известно в 
страната ни да има друг чо-
век, който да твори с моде-
лин. Самата Иванка не е на-
мирала подобна информация 
нито във видеоматериали, ни-
то в статии, откъдето да черпи 
познания. Мястото, където тя 

твори, е в дома й, на малка-
та масичка и столче, пред 
нощната лампа. Работи ос-
новно след приключването 
на служебните си задълже-
ния, както и през почивни-
те дни.

Преди седмица 
Иванка Инджова 
откри своя излож-
ба в сградата на 
БНР-Бургас, от-
където тръгна и 
големият интерес 
към заниманието 
й и всички научиха 
за нея. Преди това 
също е получавала 
предложения за из-
ложба, но винаги е 
отказвала. Споделя, 
че го е правила, за-
щото не се е чувст-
вала готова за по-
добно нещо. Приема 
го като лично хоби, с 
което не е необхо-
димо да занимавам 
останалите. 

„Затова имах тази 
неувереност и не ис-
ках да се натрап-
вам на хората. 
Аз го правих за 
себе си и от-
казвах всяка-
къв вид изяви и 
участия. Тогава 

обаче моите родители, виж-
дайки колко много се трудя, с 
разочарование ме попитаха: 
„Защо го правиш, защо про-
дължаваш да се криеш? Ти не 
правиш нищо лошо. В днешно 
време се чуват само негатив-
ни новини. Покажи таланта си 
на хората“. Това ме помолиха 
и мои приятели. Казах им, че 
при следващото предложение 
за изложба вече няма да отка-
жа и така се стигна до поява-
та на моите миниатюри в на-
ционалното радио“.

И докато съвсем логично бе 
местните журналисти да отра-
зят фигурките на Иванка, кои-
то ще останат в сградата на 
БНР до 3 март включително, 
то с нея се свързват и редица 
журналисти от водещите на-
ционални медии, които искат 
да направят материал за нея 
и хобито й и идват до Бургас и 
Средец, за да се срещнат с 
нея. Съвсем искрено препода-
вателката признава, че е ня-
мала абсолютно никаква 
представа, че това ще й се 
случи. 

„В един момент да-
же много се при-

тесних от този ин-
терес, защото 
се чувствах аб-
солютно непод-
готвена. Казвах 
си – една излож-

ба, какво толко-
ва, едва ли ще 
има много желае-
щи, които да оти-
дат и да я видят. 
За мен е много 
голяма чест и 
признание, че 
много медии и 
хора оцениха 
моя труд. В по-
следно време 
се срещам с 

изключително 
много положител-
ни и добронаме-
рени хора, кои-
то дават добра 
оценка на то-
ва, което две 
години съм 
крила. Това, 
че виждам 

тяхното задоволство в погле-
да, милите думи, които отпра-
вят към мен, ми дава основа-
ние да си кажа, че си е заслу-
жавала всяка една секунда, 
отделена за хобито ми“.

Не знае дали ще организи-
ра и занапред изложби, тъй 
като не обича да планува 
предварително нещата, но 
казва, че има още много как-
во да покаже на аудиторията.

Отдавна вече има хора, ко-
ито искат да закупят двата ша-
ха, интересът е голям. Дали 
ще ги притежават – все още 
не е решила. Поръчки има и 
за изработката на поне 50 ша-
ха, не само на исторически те-
матики, а кой каквото си е на-
мислил. Не липсват и по-лю-
бопитни предложения, като 
сред тях е и шах, който да из-
образява нашумелия сериал 
„Игра на тронове“. Целта й е 
да създава не с комерсиална 
цел, а за удоволствие. 

Има и интерес от хора, кои-
то са искали да бъдат научени 
на този занаят, но в момента, 
в който отидат при Иванка и 
видят тя какво прави, катего-
рично отказват, защото няма-
ли здрави нерви за подобна 
дейност. Единственият човек, 
който се опитва да работи по-
добно на нея, това е дъщеря й. 
Трудно й е да се справя с об-
леклото, но пък рисунките на 
шахове, на картините, ги изра-
ботва тя, защото рисува по-
добре от мен, признава Ин-
джова.

Дължи много на семейство-
то си, защото е убедена, че 
ако не са били те, е нямало да 
успее да направи всичко то-
ва. 

„Помагат ми много. Един-
ствено те бяха през тези 2 го-
дини свидетели на това, което 
излизаше от ръцете ми. Гле-
дат максимално да ми осво-
бождават време и спокой-
ствие, а именно това са неща-
та, които най-много ми тряб-
ват, за да творя. Те са първи-
те хора, които виждат онова, 
което направя, те са и моето 
жури. Веднага след като съз-
дам нещо, отивам при тях, за 
да им го покажа. Видя ли очи-
те им, че светват и кажат, че е 
станало много хубаво, това ме 
прави доволна и е доказател-
ство, че съм се справила. Без 
тяхната подкрепа няма как да 
се случат нещата“, категорич-
на е тя.

Учениците, колегите и съ-
гражданите на Иванка са 
свикнали да виждат творения-
та й, тъй като тя ги качва на 
профила си в социалната мре-
жа. И там потребители изказ-
ват възхищенията си към оно-
ва, което тя майстори, като 
бързо се превръща и във вир-
туална звезда, която получава 
множество съобщения и пока-
ни за приятелство.

„Не мисля, че заради голе-
мия интерес към фигурките ми 
нещо в мен се е променило. 
Може би някои хора ме гледат 
вече по по-различен и стра-
нен начин. Даже моите учени-
ци сега забелязват у мен не-
ща, които са били пред очите 
им още от преди години. Но аз 
мисля, че всяко чудо ще е за 
три дни. Онова, което много 
ме радва е, че успях да раз-
вълнувам доста хора и за мен 
това е достатъчно. То ми каз-
ва да продължавам напред и 
да творя по същия начин, как-
то досега“, казва още Иванка 
Инджова.

Учителка от Средец впечатли 
цяла България с таланта си
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ХобИ
4 иванка инджова прави с моделин 
фигурки, шахове и пресъздава сцени 

4 „трудно е, но ми създава голямо 
удоволствие“, споделя тя

Дъщеря й Мария също е тръгнала по нейните 
стъпки в изработването на фигурки от моделин



Георги РУСИНОВ

Много критики отнасят 
днешните учители. Не би-
ли сериозни, подготвени, 
нямали отношение към 
децата и т.н. Друг е въпро-
сът с очакванията на ро-
дителите, но това е друга 
тема. Георги Стоянов е 
един от младите бургаски 
учители. Него винаги го е 
влечал спортът. От ранна 
детска възраст забива ко-
шове и вкарва тройки по 
училищните баскетболни 
игрища. Георги впослед-
ствие завършва „Педаго-
гика на физическото въз-
питание“ във Велико Тър-
ново. Взимайки диплома-
та, той започва работа в 
ОУ „Петко Рачев Славей-
ков“ в Бургас като учител 
по физическо. До момен-
та младият бургазлия сме-

ло разбива стереотипите 
за физкултурниците – той 
е отговорен, учи децата 
на дисциплина и възпита-
ва у тях нещото, което по-
сле в живота ни прави по-
бедители, а именно нуж-
дата от победа.

„Да си кажа честно, то-
ва съм завършил и винаги 
спортът ме е влечал, зато-
ва реших да уча и другите. 
Бих казал, че това е приз-
вание, не всеки може да 
бъде учител. В училище 
например винаги съм тре-
нирал волейбол, но бас-
кетболът беше моята лю-
бов, по него бях най-запа-
лен. Реших, че това е не-
щото, с което искам да се 
занимавам. Винаги съм 
желал да покажа най-до-
брото от себе си, незави-
симо какъв е спортът. Точ-
но това, тази състезател-
ност, тази нужда да се до-
казвам, ме дръпна да се 
занимавам с деца и да ги 
мотивирам да спортуват“, 
споделя той.

Във времена обаче ко-

гато технологиите взимат 
връх дори и в ежедневно-
то ни общуване, не остава 
много време за спорт. 
Малко са децата пред 
блоковете, които играят 
на мижанка, стражар и 
апаши и други детски иг-
ри, в които бягахме дока-
то останем без въздух и 
се прибирахме вир вода 
вкъщи. Днес тази картин-
ка е заменена от деца 
пред блоковете, но с 
таблети и телефони в ръ-
цете, „спортуващи“ диги-
тално – я някой мач, я не-
що друго, но развиват 
мускули само на пръсти-
те.

„Вярно е, че днешните 
технологии им отнемат то-
ва, но според мен, ако де-
тето покаже желание и ти 
му покажеш любовта към 
дадения спорт и успееш 

да го мотивираш, то само 
ще поиска да се запише, 
да иска да го тренира то-
зи спорт и да го развива. 
Така е поне при по-голе-
мите. При по-малките 
всичко им е интересно, 
което е свързано със 
спорта. Голяма роля, раз-
бира се, играят и родите-
лите. Колкото и да моти-
вирам децата, ако родите-
лите нямат необходимото 
време или средства да ги 
запишат на тези спорто-
ве, не става“, обяснява 
младият учител.

Георги казва, че по 
принцип, на доста неща 
той и колегите му физкул-
турници учат децата, на-
сочват ги към това, в кое-
то са най-добри, гледат 
каква техника имат и къде 
могат да покажат добри 
резултати. Възприема 
всеки един клас като от-
бор, а той влиза в ролята 
на техния треньор. Имен-
но от училищните скамей-
ки тръгват най-успелите 
ни спортисти. Или поне 

тръгваха в миналото. И 
сега има, но бройката да-
леч не е впечатляваща ка-
то през 80-те например. 
Така Георги вярва, че по-
не в рамките на неговия 
час успява да изтръгне 
таблетите и телефоните от 
ръцете им.

„Аз съм предупредил 
всички, че телефоните ня-
мат място в часа по физи-
ческо“, с усмивка поясня-
ва той.

Така обаче шампионите 
се раждат. Само за крат-
ко време отбори, водени 
от него и колегата му, ста-
ват първи в Бургас по 
хандбал и баскетбол. Дру-
гия месец играят вече на 
областно ниво, където съ-
що очакват добри резул-
тати. Във волейбола за-
вършват втори с момчета-
та и трети с момичетата. 
Георги казва, че откакто 
работи в училището, тол-
кова много трофеи за 
кратко време не са пече-
лени.

Самият той разказа, че 
е израснал с мечтата да 

стане професионален бас-
кетболист.

„Всеки спортист има 
мечта да се занимава и да 
успее да стане професио-
нален играч в голям от-
бор, дали ще бъде в наша-
та държава, или чужда. 
По мое време бях запа-
лен по Националната ба-
скетболна асоциация 
(НБА). Винаги съм си меч-
тал да играя в някой от от-
борите сред най-големите 
и велики играчи от цял 
свят“, разпалено разказ-
ва Георги.

Споменавайки страстта 
му към НБА, стигаме и до 
Кобе Брайънт и трагична-

та му смърт наскоро.
„Мисля, че той беше 

един чудесен баща и спор-
тист естествено. Пример 
за подражание. Тези дни 
отново гледах предаване-
то от залата, където звез-
дите се изказаха по негов 
адрес като Шакийл 
О‘Нийл, Майкъл Джордан, 
който дори се разплака и 
каза, че го е имал винаги 
за по-малкия си брат. То-
ва е мотивацията на един 
спортист и упоритостта, 
която не всеки може да 
притежава. А той ги при-
тежаваше тези качества. 
Чел съм много за него, но 
любовта си към играта я е 
показал и на другите. То-
ва е най-важното. Вместо 
да отиде на клуб със съот-
борници, той отказва и 
остава да тренира в зала-
та, защото му предстои 
мач и тренира неуморно. 
Наистина голяма траге-
дия!“, заявява като зая-
вен баскетболен фен.

Георги като много от 
младите хора у нас, по ня-
кое време в живота си ре-
шава да се пробва в чуж-

бина. Какво го кара да се 
върне обаче?

„Предимно на първо 
място бих казал семей-
ството, на второ – прияте-
лите. На трето – начинът 
на живот. В чужбина ня-
маш много свободно вре-
ме. Има разлика от това 
да отидеш като турист и 
от това да заживееш и за-
работиш там. Да, получа-
ваш много повече пари, 
но няма къде да ги хар-

чиш, защото нямаш вре-
ме, приятелите ти са да-
леч, семейството. В Бъл-
гария може да не вадиш 
толкова много пари, но 
пък имаш повече свобод-
но време, а за мен това е 
най-важното. Човек тряб-
ва да може да се наслаж-
дава на живота“, обясня-
ва младият учител.

Иначе излязъл навън от 
любопитство – да види на-
чина на живот, какво е по-
различното, как се спра-
вят хората, каква им е 
икономиката.

„Интересно ми беше да 
видя какво е да живееш 
само в чужбина и да тряб-
ва да разчиташ само на 
себе си“, уточнява той.

Персоната му придоби-
ва почти ренесансови 
черти когато споменава, 
че в училище освен физ-
културник е и щатният фо-
тограф, само дето не е на 
щат.

„Това ми доставя удо-
волствие и е едно от хоби-
тата ми. Правя го с огро-
мно удоволствие – снима-
нето. Дали ще е меропри-

ятие, откриването на учеб-
ната година, празненство, 
или някакъв друг повод, 
аз съм човекът с апарата 
и снимам за удоволст-
вие“, споделя Георги.

Че има афинитет и към 
изкуствата не е изненада, 
тъй като вуйчо му е един 
от най-известните българ-
ски фотографи, който в 
момента се подвизава в 
столицата – Константин 
Николов.

Млад педагог обучава  
шампиони в Славейковото училище
4 Георги Стоянов предава любовта 
си към спорта на децата
4 Те му се отплащат с медали и 
първи места
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УчилищЕмоето

ОБЯВА
"СВЕТА СОФИЯ БИЛДИНГ" ЕООД - УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ уведомя-

ва за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов корпус на 
УМБАЛ "Дева Мария" в УПИ IX-1076, кв. 7 и паркинг с 51 парко-
места в УПИ XX-681 и УПИ XXVI-682 по плана на кв. Ветрен, град 
Бургас, oбщина Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ
СТИЛИЯН АНГЕЛОВ ДЖЕБАРОВ съобщава на заинтересовани-

те физически и юридически лица за инвестиционното си намере-
ние да изгради жилищна сграда в собствения си недвижим имот в 
ПИ с идентификатор 48619.505.123, кв. "Белият бряг" гр. Царево, 
общ. Царево.

СЪОБЩЕНИЕ
По решение на своя Управителен съвет НПО в обществена пол-

за "Съюз на моряците-ветерани" - Бургас с БУЛСТАТ 102258121 
свиква Общо отчетно-изборно събрание на 31.03.2020 г. (втор-
ник) от 11:00 часа в Клуба на моряка на пл. "Царица Йоана" №9 с 
дневен ред: приемане на годишен отчет за дейността на СМВ, при-
емане на годишен финансов отчет за 2019 г., доклад на контрол-
но-ревизионната комисия, приемане на календарен план за 2020 
г., избор на Управителен съвет, Председател и Контролно-ревизи-
онна комисия, както и точка разни.

Председател на УС
капитан Мушков

Георги (най-вдясно) с успешния баскетболен тим на училището

И момичетата на ОУ „Пeтко Рачев Славейков“ са сред призьорите, водени от 
младия учител



Михаил КОЛЕВ

Плувецът Цанко Цанков 
ще атакува новия рекорд 
на 5 юли тази година. Това 
обяви самият той пред 
вестник „Черноморски 
фар“. Идеята на бургазли-
ята е да плува в продълже-
ние на 12 часа без прекъс-
ване в басейна на Парк 
„Арена ОЗК“. Това ще бъ-
де първото подобно плува-
не без прекъсване в бъл-
гарски басейн. Ако успее 
да се справи със задачата, 
резултатът на Цанко ще бъ-
де изпратен до книгата „Ре-

кордите на Гинес“. Специ-
ална комисия ще изчисли 
колко разстояние е успял 
да измине Цанков за даде-
ното време. 

Първият рекорд, който 
32-годишният плувец успя 
да постави, бе през 2019 
година, ставайки първият 
човек, който преплува Бур-
гаския залив. С изминати-
те 46,8 км той се превърна 
и в единствения до момен-
та човек, преплувал най-го-
лямо разстояние в аквато-
рията на Черно море, об-
хващаща всички шест 
страни, граничещи с него.

Михаил КОЛЕВ

Волейболният „Нефтохи-
мик 2010“ (Бургас) приема 
днес тима на „Левски“ (Со-
фия). Двубоят от 18-ия кръг 
на Суперлигата е от 18:30 ча-
са в зала „Младост“ и ще бъ-
де предаван пряко по „Дие-
ма спорт 2“. При победа бур-
газлии ще затвърдят първо-
то си място в класирането.

Срещата поради контузия 
ще пропусне диагоналът на 
домакините Жани Желязков. 
Хубавото при него е, че трав-
мата му вече отшумява и той 
е започнал леки тренировки 
с отбора. В понеделник той 
ще премине ядрено-магни-
тен резонанс, който да пока-
же какво е състоянието му. 

На мястото на Желязков 
като диагонал ще играе пос-
рещачът Мирослав Градина-
ров. На неговата позиция ще 
застане младокът Денис Ка-
рягин, който през последни-

те мачове на „Нефто-
химик“ показва види-
мо израстване.

Съвсем нормално в 
лагера на бургазлии 
всички са с настрое-
ние за победа, но до-
макините се надяват тя 
да бъде чиста (с резул-
тат 3:0 или 3:1).

„Очаква ни труден 
мач, който се надява-
ме, че ще успеем да 
спечелим, за да оста-
нем на първа позиция 
преди важния двубой 
следващия кръг срещу 
прекия конкурент за 
титлата „Хебър“, заяви 
от ръководството на 
„Нефтохимик“ пред 
вестник „Черноморски 
фар“. Те апелираха 
бургазлии да напълнят 
зала „Младост“ и да 
подкрепят своите лю-
бимци в тежката бит-
ка.

Играчите на „Нафта-
та“ ще са допълнително 
мотивирани за победа 
срещу „Левски“, за да 
направят свой „пода-
рък“ към треньора си 
Николай Желязков. На 

26 февруари наставникът на-
върши 50 години.

В следващия кръг пред-
стои важно изпитание за 
бургаския клуб. „Нефтохи-
мик“ ще гостува в Пазар-
джик на местния „Хебър“. 

Дербито в зала „Васил Лев-
ски“ ще е на 6 март от 18:30 
часа. Във временното класи-
ране шампионите от Бургас 
водят с 44 точки, докато па-
зарджиклии са втори с актив 
от 41 пункта. 

Чф
От днес до 1 март в бургаския плувен 

комплекс „Парк Арена ОЗК" ще се прове-
де турнирът „SHARKS SWIMMING CUP“. По 
предварителни заявки се очаква в него да 
участват 700 състезатели, както и повече-
то български национали. Организатори са 
Спортен клуб „Акулите" и Община Бур-
гас.

На входа на басейна ще бъде поставена 
кутия за дарения в помощ на дъщеричка-
та на треньора на „Царевец" (Велико Тър-
ново) - Панайот Паздерков. Анна Панайо-

това Паздеркова е диагностицирана със 
заболяването „Детска церебрална парали-
за (Спастична квадрипареза). Тя е на 3 го-
дини и 7 месеца и все още не може да хо-
ди, дори пълзи трудно. За подобряването 
на нейното двигателно и умствено разви-
тие е препоръчано лечение в Китай. За пър-
вия курс, който ще трае около 4 месеца, са 
нужни 35 000 лв. След като премине пър-
вият етап от лечението, докторите ще мо-
гат да преценят от колко още курса ще има 
нужда Ани.

Стотици плувци идват 
на турнир в Бургас

„Нефтохимик“ приема дНес „Левски“ 

Херо осъди бившия си клуб
ФУТБОЛ
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съобщение
Във връзка с изискванията на чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 

г. за регулиране на цените на топлинната енергия, издадена от Ко-
мисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и поради изтича-
не на едногодишния регулаторен период (01.07.2019- 30.06.2020 
г.), “Топлофикация Бургас” ЕАД оповестява, че ще внесе предло-
жение в КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия през 
следващия регулаторен период с начало 01.07.2020 г. в размер на 
81,14 лв/MWh без ДДС (97,37 лв/MWh с ДДС), при действащи це-
ни на горивата към 28.02.2020 г.

Община Средец, гр.Средец, област Бургас на основание Заповед 
№ 98 от 26.02.2020 г. на Кмета на община Средец, обявява търго-
ве с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти –пуб-
лична общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

Общински терен с площ от 40 кв.м., представляващ част от тро-
тоарно пространство, находящо се до УПИ ІІ, между квартал 15 и 
квартал 16, зона трета по плана на гр.Средец, за поставяне на ме-
тален павилион, при начална тръжна цена за месечен наем в раз-
мер на 60,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 6,00 
лв.

Общински терен с площ от 40 кв.м., разположен в североизточ-
ната част на УПИ ІІ, квартал 109, зона втора по плана на гр.Сре-
дец, за съхранение на дървесина, при начална тръжна цена за ме-
сечен наем в размер на 76,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в размер на 7,60 лв.

      Търговете ще се проведат на 10.03.2020 г. от 10:00 ч. в зала 
№ 202 в сградата на община Средец.

     Цената на тръжната документация за имота е в размер на 
24,00 лв. с ДДС, внесена до 16:00ч. на 09.03.2020 г.

     Документи за участие в търговете се подават в деловодството 
на община Средец до 16:00 ч. на 09.03.2020 г.

     Определеният  депозит за участие се внася в касата на Об-
щината или по банкова сметка на община Средец 
BG53BPBІ79373347649603 BІC: BPBІBGSF – БПБ Средец до 16:00 
ч. на 09.03.2020 г. /деня, предхождащ търга/.     

     При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни 
търгове ще се проведат на 17.03.2020 г. при същите условия.

Пълна информация за търговете: www.sredets.bg., информаци-
онното табло на Общината и тел: 05551/7730

ВОЛЕЙБОЛ

Двубоят в зала „Младост“ е от 18:30 часа

Играчите на „Нафтата“ ще се оп-
итат да зарадват своя треньор Ни-
колай Желязков по случай 50-го-
дишния му рожден ден

ПЛУВанЕ

Кметът Димитър Николов е заявил пред Цанков, 
че ще присъства по време на рекорда

стана ясно кога Цанко 
Цанков ще атакува 

новия рекорд

обЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „РОУС“ ЕООД, уведомя-

ва всички заинтересувани физически и юридически лица, че има 
инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съби-
ране и съхранение на пластмасови, алуминиеви и каучукови отпа-
дъци в ПИ № 47202.501.1086, землище с. Маринка, Община Бур-
гас“.

Лице за контакти: Станимир Стоянов, тел.: 0888 8102 217

обЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ПС ГРУП” АД, уведомя-

ва всички заинтересувани физически и юридически лица, за нали-
чие на инвестиционно намерение за изграждане на „Сграда със 
смесено предназначение - хотел и жилищна част в УПИ VІІ-520, кв. 
29 по плана на гр. Приморско – преработка по време на строител-
ството.”

Лице за контакти: Радостин Дачев, тел. 0888 811 118

„Черноморски фар“

Димитър Димитров-Херо спечели дело-
то срещу бившия си клуб „Иртиш“ (Пав-
ловдар). Треньорът бе скандално уволнен 
от казахстанския отбор, заедно с други 
двама бургазлии, които бяха в екипа му – 
Георги Чиликов и Петър Колев.

Щастливата новина сподели на страни-
цата си във Фейсбук адвокатът Радостин 
Василев. 

„Голяма победа във ФИФА за Херо, за 
мен и за екипа на Vasilev & Co. Consulting! 
Благодарим за подкрепата на колегите от 
ASK „Sport Solutions", написа Василев.

Херо води „Иртиш“ на два пъти в своя-
та кариера. Първо той бе в Казахстан меж-
ду 2015 и 2017 година, а после се върна за 
сезон 2018-19. Сега той и останалите два-
ма от бургаското трио са начело на „Бе-
рое“ (Стара Загора).

следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 
смарт устройства

www.faragency.bg



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 - Тайните светове документална 
поредица/3 еп./
13:30 - Предисторията: Богове и поклон-
ници документален филм/3 еп./
14:00 - Малки истории
15:00 - Специализирано предаване за 
хора с увреден слух
15:15 - Обзор УЕФА "Лига Европа"
15:45 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - Моят плейлист музикално-раз-
влекателно предаване/п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Завет на Св. Йоан Рилски
19:10 - Корпорация "Приключения" 22-
сериен  /копродукция, 2002г./, 1 еп., ре-
жисьор Хорхе Монтеси, в ролите: Майкъл 
Бин, Карен Клише, Джес Нилсън и др.
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Панорама с Бойко Василев
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Раят е на запад игрален филм /
копродукция, 2009г./, режисьор Коста-Га-
врас, в ролите: Рикардо Скамарчо, Улрих 
Тъкър, Юлиане Кьолер и др.
01:20 - Култура.БГ /п/
02:20 - 100% будни/п/
03:20 - Корпорация "Приключения"  
/1 еп./п/
04:05 - Дойче Веле: Шифт /п/
04:20 - Още от деня /п/
05:00 - Панорама с Бойко Василев /п/

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - 
анимация, еп.3
07:00 - "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.23
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.82
16:00 - "Спасители в планината" - с.6 
еп.10
17:00 - bTV Новините
17:20 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.80
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.37
21:00 - Премиера: "Съни бийч" - 2 еп.
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - с.2 еп.6

01:00 - "Спасители в планината" /п./ - 
с.6 еп.10
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.61
05:30 - "Любимци" /п./ - еп.3

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 - "All inclusive" (премиера) 
22:00 - "Съдби на кръстопът" (премиера) 
- предаване на NOVA
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" 

06:00 - Политика и спорт - с Иван Тър-
поманов
06:59 - Делници - с Николай Колев
10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
12:00 - Светът и всичко в него - със Си-
меон Идакиев
13:00 - Новини
13:15 - Политика и спорт - с Иван Тър-
поманов
14:15 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков

22:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
04:30 - Модна фиеста - с Мариана Ар-
шева
05:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков

06:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1 /п/
07:00 - "Тимбър и картата на съкровища-
та" - с уч. на Уилфърд Бримли, Джей Ди 
Хоп и др. /п/
08:45 - "Пътешествие до края на све-
та" - приключенски филм с уч. на Бене-
дикт Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл, 
Джейми Сайвс и др., III част
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1
12:00 - "Неизпратено писмо" - семе-
ен филм с уч. на Калърд Харис, Ева Лару, 
Шерилин Уилсън, Холи Уеб и др.
14:00 - "Наполеон" - семеен филм
15:30 - "Скелети близнаци" - романтична 
комедия с уч. на Бил Хадер, Кристен Уиг, 
Люк Уилсън, Тъй Бърел и др. /п/
17:30 - "Антмен" - екшън-фантастика с 
уч. на Пол Руд, Майкъл Дъглас, Евандже-
лин Лили, Антъни Маки и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 9
21:00 - "Идеалната непозната" - трилър 
с уч. на Холи Бери, Брус Уилис, Джовани 
Рибизи, Ричард Портноу и др.
23:10 - "От местопрестъплението" - 
с. 9 /п/
00:10 - "Спасяването на Линкълн" - авто-
биографичен филм с уч. на Том Амандес, 
Лий Коко, Пенелъпи Ан Милър, Брус Дей-
висън, Крийд Братън и др. /п/

06:00 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, жени
06:30 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, мъже
07:00 - Колоездене на писта: Световно пър-
венство в Берлин, втори ден
08:15 - Колоездене: Обиколка на Обединени 
Арабски Емирства, пети етап
09:25 - Фрийстайл ски: Световна купа в Алма-
ти, ски акробатика, директно
10:45 - Ски-алпийски дисциплини: Светов-
на купа в Хинтерщодер, супер г за комбина-
ция, директно
12:30 - Снукър: Шампионат на играчите, чет-
въртфинали
13:50 - "Джудото отвътре"
14:00 - Футбол: Лига Европа, жребий, ди-
ректно
15:00 - Ски-алпийски дисциплини: Светов-
на купа в Хинтерщодер, слалом за комбина-
ция, директно
15:30 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, жени
16:00 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, масов старт, мъже
16:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Хинтерщодер, слалом за комбинация
17:00 - Ски полети: Световна купа в Бад Ми-
тендорф
17:50 - Новини
17:55 - Ски скокове: Световна купа в Лахти, 
квалификация, директно
19:15 - Ски скокове: Световна купа в Лахти, 
състезание, директно

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. 4, 2 еп.а /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър" - с. 8
14:00 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 15
16:00 - "Женени с деца" - с. 10, 2 еп.а
17:00 - "Двойна комбина" - екшън с уч. 
на Жан-Клод Ван Дам, Мики Рурк, Пол 
Фрийман, Денис Родман, Валария Кавали, 
Наташа Линдингер и др.
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
20:00 - "Скорпион" - с. 4, 2 еп.а
22:00 - "Десперадо" - уестърн с уч. на 
Антонио Бандерас, Салма Хайек, Стив Бу-
шеми, Карлос Гомез, Куентин Тарантино, 
Хоаким Де Алмейда, Чийч Марин и др.
00:10 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4 /п/
01:10 - "Фрактура" - предаване за рок 
музика /п/
03:30 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

ПЕТЪК
Температура: 3/12°C
Предимно облачно
Вероятност за валежи: 13%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 77%

СЪБОТА
Температура: 5/11°C
Облачно, слаб дъжд
Вероятност за валежи: 54%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 66%
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„Черноморски фар“

Несебър е град, който 
носи специфична атмос-
фера и романтика. Зато-
ва той се утвърждава ка-
то място, където влюбени 
двойки от страната и чуж-
бина избират да сключат 
брак и да се врекат във 
вярност. През последните 
години културно-историче-
ският полуостров е пред-
почитана дестинация за 
сватбен туризъм. Именно 
и този вид туризъм мест-
ната власт се стреми да 
наложи, затвърждавайки 
имиджа на Несебър като 
град на любовта.

През изминалата годи-
на браковете, сключени в 
града ни, са общо 112, ка-
то от тях 12 са присъстве-
ни. Между тях има съюзи 
между българка и алжи-
рец, българин и литвийка, 
няколко брака между бъл-
гарски граждани и граж-
дани на Русия, Украйна, 
САЩ, Канада и страни-
членки на Евросъюза. В 
Несебър своята любов са 

запечатали с подпис и из-
цяло чуждестранни двойки 
от  Естония, Великобрита-
ния, Украйна, Германия и 
Русия. За миналата годи-
на браковете, сключени 
в Несебър между българи 
и чужденци, включително 
присъствените, са 18.

Тази година присъстве-
ните раждания са 55, ко-
ето означава, че 55 деца, 
родени в чужбина, са по-
лучили български единен 
граждански номер.

Най-младият човек, 
сключил брак в Несебър 

през 2019 година, е  на 19 
години, а най-възрастният 
на 69 - и двете жени. 

Първата сватба през из-
миналата 2019 година е би-
ла на 22 февруари, а по-
следната се е състояла на 
16 декември.

За изминалата годи-
на Менделсон е звучал 
най-много пъти през сеп-
тември, когато сключени-
те бракове са двадесет и 
три, един от които на 09.09. 
2019г. и един на 19.09.2019г. 
През август браковете са 
двадесет и един, а през 

юли – шестнадесет. През 
май има четиринадесет 
сключени брака, през ок-
томври – дванадесет, през 
април - седем, а през март 
- пет. През ноември склю-
чените бракове са чети-
ри, а най-малко са през 
февруари и декември – 
по два.

Традиционно приетата 
форма, при  която жената 
е по-млада от мъжа и през 
миналата година бе раз-
чупена от двойки, в които 
съпругата е по-възрастна. 
Интересен за 2019 година 
е брак между жена на 43 
години мъж на 28 години, 
и двамата българи, което 
е поредното доказател-
ство, че за любовта въз-
раст няма. 

Друг факт в подкрепа на 
всеизвестната истина, че 
няма граници за любовта 
са младоженци с разли-
ка от 19 години, при които 
мъжът е на 51, а жената на 
32 години. Това е двойка-
та с най-голяма възрасто-
ва разлика, сключила брак 
в Несебър през миналата 
година.

През текущата 2020 го-
дина първият брачен съюз 
е бил подписан на 9 фев-
руари между българин и 
молдовка.

Сред непреходната кра-
сота на Несебър, очарова-
телен и магнетичен и през 
четирите сезона, всеки мо-
же да изрече своя обет за 
вярност и да направи сват-
бения си ден незабравим, 
а споменът за него да се 
връща в съзнанието като 
сбъдната приказка, за коя-
то трябва да се разкаже.
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Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney WWW.faragency.bg

Следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 

смарт устройства

„Черноморски фар“

Баба Марта „ще кацне“ на 1-ви март от 12.00 до 
14.00 часа в Авиомузей - Бургас. Събитието ще бъ-
де изпълнено с много забавления и щури игри за 
децата и родителите от специ-
алната гостенка. Посетите-
лите ще имат възможност-
та да спечелят специална 
награда от света на само-
летите.

Предния ден, 29-и февру-
ари, от 11.00 до 14.00 часа, 
всички малки и големи сръч-
ковци в Авиомузей - Бургас 
ще могат да сътворят своя 
авиомартеничка в арт ате-
лие на борда на „Туполев" 
154.

Всеки, който закупи би-
лет от касата за посеще-
ние на Авиомузея, ще по-
лучи безплатно участие в 
празничните съботно-не-
делни събития.

Баба Марта 
ще гостува в 
Авиомузей - 

Бургас 

ПРогРАМА:

29 февруари 2020 година
11:00 - 14:00 часа

Ателие за Авиомартенички
 

1 март 2020 година
12:00 - 14:00 часа

Посещение на 
Баба Марта

БългАркА и Алжирец 
предпочетохА НесеБър, 
зА дА сключАт БрАк

„Черноморски фар“

Фитнес инструкторът Кирил Танев за пореден 
път се обясни в любов на плеймейтката Златка 
Димитрова, известна като Черната Златка. То-
зи път Танев, който се пробва на последните 
местни избори да стане и общински съветник 
от Движение „България на гражданите“, демон-
стрира чувствата си в социалната мрежа.

„Истинските мъже не търсят други жени. Те 
са твърде заети да обичат своите...“, е напи-
сал бургазлията в публикация, придружена със 
снимка на двамата.

Танев и Димитрова са заедно официално от 
септември миналата година. Фитнес инструк-
торът е личен треньор на Златка, който се гри-
жи тя да изглежда във форма. Според запоз-
нати двамата са се запознали именно в бурга-
ски фитнес, преди близо година.

Фитнес инструктор 
се обясни в любов 
на черната златка

112 пъти е звучал 
Менделсон в града на 
юнеско през 2019-а
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