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„Черноморски фар“

Тази година тържествата 
за Трети март отново ще бъ-
дат на площада пред храм 
„Св. св. Кирил и Методий“ в 
Бургас.Той е тържественият 
площад на града за такива 
знакови събития, там през 
годините са се клели вой-
ници, изпращали знамена 
в битка, там е храмът и му 
приляга да е мястото за по-
добен вид чествания, това 

са част от мненията, кои-
то се откроиха по време на 
обществено обсъждане как 
да се одухотвори площада. 
И тази година Бургас ще 
има запомнящ се 3 март.

В Бургас бележитите дати 
от българската история 
не се отбелязват формал-
но и по задължение, каз-
ват от общинската админи-
страция. 

Празничната програма 
ще започне в 11:30 часа 

на площад „Св. св. Кирил 
и Методий", където жите-
ли и гости на града ще бъ-
дат посрещнати от най-
знаковите фигури на на-
ционалноосвободителни-
те борби. Бургаските ак-
тьори Невена Николова, 
Никола  Парашкевов , 
Николай Стоименов, Валери 
Еличов, Златко Ангелов, 
Иван Григоров и Пламен 
Каров ще се превърнат в 
Иван Вазов, Христо Ботев, 

Левски, Райна Княгиня, 
Георги Бенковски, Захари 
Стоянов и руския офицер 
Павел Калитин. В 12:30 часа 
тържествен камбанен звън 
от всички православни хра-
мове ще възвести Деня на 
свободата.

Кулминацията на праз-
ничните събития ще поста-
ви сборен фанфарен и ду-
хов оркестър от близо 100 
деца от бургаски учили-
ща, под диригентството на 

Анастас Камиларов, кой-
то ще изпълни заедно за 
първи път в Бургас „Ботев 
марш" и Химна на Република 
България, а първият кмет на 
града Нико Попов ще обяви 
изгрева на Свободата.

След празничния моле-
бен, отслужен от бургаско-
то православно духовен-
ство, над 10 танцови ан-
самбъла ще поведат трето-
мартенското хоро. На сце-
ната ще се качи и големи-

ят Иво Папазов с оркестър 
„Тракия", който ще зарадва 
бургазлии с виртуозните си 
изпълнения.

„Нека заедно застанем до 
кръста и камата, до черешо-
вото топче, с българското 
знаме в ръка... Нека заед-
но с бургаските хорове за-
пеем хайдушки, патриотич-
ни песни и съпреживеем ра-
достта от Деня на свобода-
та!“, призовават от Община 
Бургас.

100 деца Свирят „Ботев 
марш“ на 3 март в БургаС

нелеп инцидент на пътя 
за Созопол отне живота 
на кметица и младеж

Следващият брой 
на вестник 

„Черноморски 
фар“ 

ще излезе на  
6-и март
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3 шофьори свалят 
газовите си уредби
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Здравните власти  
за коронавируса: 
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Няма място 
за паника

Щастието е на  
приливи и отливи
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И в най-екстремната ситу-
ация – да се намери доза ху-
мор. Това е българска черта. 
Да се удари и кьоравото, за 
жалост също.

Както често се казва: „Ка-
то играе мечката у комшиите, 
нищо чудно да заиграе и у 
нас“. Дано не се случи, но 
ако се случи – хуморът и из-
мамата няма да ни предпазят 
от коронавируса.

Едва ли и ракията българ-
ска, която под каква ли не 
форма се рекламира като 
убиец на заразата, би помог-
нала и тя.

Докато посрещаме с ус-
мивка хенд мейд изработва-
нето на маски от долни гащи 
и тоалетна хартия, някой бие 
по страха и се облагодетел-
ства. Измамени има - созо-
полчанин плати близо 140 ле-
ва за маски и получи опаков-
ки от кафе и една закачалка 
за разкош. Това не е смеш-
но. Гадно е, че някой се га-
ври със страха на другите.

Що се отнася до страха – и 
той е в повече. Както и пре-
запасяването. Но който е ре-
шил да го прави – няма спи-
ране.  Като по празниците – 
юруш, че утре няма да ядем. 
Обикновено в презапасява-
нето участват хора, живели 
повече и видели и по-тежки 
времена. Това е нормалното 
им поведение, независимо 
дали има птичи грип, свински 
вирус или корона. И вместо 
да си седят у дома, те обика-
лят публичните места, където 
има струпване на хора, раз-
правяйки рецепти за пред-
пазване от болестите.

Изпразнени магазини още 
няма.

Докторите, вирусолозите 
приказват, обясняват, успо-
кояват – българинът си знае 
неговата. Всеки използва си-
туацията, както намери за 
добре: един се шегува, друг 
мами, трети пие, четвърти… 
просто не знае какво прави, 
но го прави с хъс и ентусиа-
зъм.

Движението е  всичко.
Пък дано излезе много 

шум за нищо!

„Черноморски фар“

В Бургас се проведе ра-
ботна среща на предста-
вители на здравните вла-
сти, болнични заведения, 
държавни и общински 
структури. Същата е във 
връзка с предприетите на 
национално ниво мерки 
за ограничаване на коро-
навируса.

По време на срещата бе 
формиран регионален 
щаб, който да стартира 
работа в случай на нужда. 
Председател на щаба е 
директорът на РЗИ-Бургас 
- Георги Паздеров, а не-

гов заместник и говори-
тел доц. д-р Велинов. При-
състващите единодушно 
се спряха на доц. д-р Ве-
линов с оглед на богата 
му експертиза, висок про-
фесионализъм и опит.

Експертите успокоиха, 
че се взимат всички необ-
ходими мерки по гранич-
ните пунктове на страна-
та, алгоритъм за работа с 
конкретни стъпки е изпра-
тен до всички лични лека-
ри. От болничните заведе-
ния се очаква да имат го-
товност за преструктури-
ране на помещения и оси-
гуряване на болнични лег-

ла, в случай на необходи-
мост от изолационни 
действия при съмнения за 
заболели от вируса. Обсъ-
ден бе и въпросът за лич-
ните предпазни средства 
на медицинските работни-
ци. Летищните и приста-
нищните власти на тери-
торията на област Бургас 
информираха присъства-
щите, че работят по ясно 
разписани правила, съ-
гласувани със световните 

тенденции за противоепи-
демични мерки.

Отправя се апел за спо-
койствие, да не се всява 
излишна паника. Към съ-
ветите на експертите спа-
дат: преустановяване на 
пътуванията към епиде-
миологични зони, спазва-
не на висока лична хигие-
на, засилване на имуно-
логичната защита, кон-
султирана с личните лека-
ри.
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Снимка: авторът

По изключително не-
леп начин животът на 46-
годишната Ванча Байло-
ва от Бургас и на 22-го-
дишният Тодор Тодоров 
от созополското село 
Росен, бе отнет. Байло-
ва бе кметски наместник 
в друго созополско село 
– Присад. Във фаталната 
нощ на 28 февруари, 
около 22:00 часа двама-
та пътуват с автомоби-
лите си в посока Созо-
пол един след друг. Ин-

цидентът става на около 
километър след пътен 
възел „Юг“ в посока Со-
зопол. 

По първоначални дан-
ни от полицията, до ин-
цидента между двамата 
се стига, когато Байлова 
тръгнала да изпреварва 
маршрутка с автомоби-
ла си „Ситроен Пикасо“, 
а Тодоров със 
„Фолксваген“-а си я пос-
ледвал, след което зас-
тигнал и блъснал задна-
та вдясно автомобила 
на кметицата.

След инцидента трите 

превозни средства спре-
ли, като „Фолксваген“-
ът и маршрутката отбили 
вдясно на пътя, а в лява-
та пътна лента - 
„Ситроен“-ът. Докато се 
разправяли за пътното 
произшествие, автобус 
„Мерцедес Травега“, с 
турска регистрация, соб-
ственост на фирма 
„Ozlem Turism Sеyahat“, 
управляван от 33-годиш-
ния Камен Филипов от 
добричкото село Къпи-
ново, ги прегазил. Спо-
ред официалната инфор-
мация на полицията шо-
фьорът на автобуса се е 
движил с несъобразена 
с пътните условия ско-
рост – мокра настилка и 

Нелеп инцидент на пътя за Созопол  

„Черноморски 
фар“

Хистерията с пред-
пазните маски про-
дължава. Измамници 
се появиха в интер-
нет, където предла-
гат опаковки от ка-
фе, вместо маски.

В Пето РУ на МВР 
в Бургас през почив-
ните дни бе получено 
съобщение от 33-го-
дишен созополчанин 
за това, че е изма-
мен.  Това той е уста-
новил при получава-
не на пратка с нало-
жен платеж в офис на куриерска 
фирма, който се намира в блок 
186 в комплекс „Изгрев”.  

Съпругата на созополчанина, 
след уговорка по интернет с част-
но лице от София, направила по-
ръчка за 400 броя предпазни ме-
дицински маски за лице (четири 
кутии). Пратката била изпратена 
без услугата „Преглед на съдър-
жание”. 

След получаване на пакета и 
заплащане на стойността й от 
134лв., созополчанинът открил в 

пратката празни опаковки от ка-
фе и пластмасова закачалка 
вместо медицински маски. 

По случая е образувана препи-
ска. В тази връзка от полицията в 
Бургас предупреждават за поре-
ден път при поръчки по интернет 
да се ползва опцията „Преглед на 
съдържание” преди да се осъ-
ществи наложения платеж. По-
ръчките да се правят през офици-
ални online търговци или плат-
форми, а не чрез частни лица или 
през групи в социалните мрежи.

Созополчанин плати 134 лева 
за предпазни маски

Георги РУСИНОВ
 
Няма постъпили искания от Бургаска 

област за изключване на участъци от 
републиканската пътна мрежа, за полз-
ването на които се изисква закупуване-
то на винетки. Това отговориха от БГ-
ТОЛ след питане на „Черноморски фар“ 
дали има постъпили такива искания от 
областта.

Както вече писахме, държавата обяс-
ни, че общините имат право да поискат 
изключване на дадени отсечки от сис-
темата, но трябва да поемат поддръж-
ката на тези пътища. Това най-вероятно 
е и причината досега да няма община в 
областта, която да е поискала това.

От БГТОЛ припомнят в отговора до 
изданието ни, че съгласно действащата 
нормативна уредба, винетна такса не 
се заплаща за участъците от републи-
канските пътища, попадащи в граници-
те на населените места, обозначени 
със знаци Д11 и Д12, а също така за об-
ходните и околовръстните пътища, по-
падащи в границите на населените мес-
та.

„Пътна такса на база изминато време 
– е-винетка се дължи за всички пътища, 
част от републиканската пътна мрежа, 

които са извън урбанизираните терито-
рии, обозначени със знаците Д11 и Д12 
(за начало и край на населено място). 
За участъците от пътя, които са извън 
урбанизираната територия, следва да 
се плати винетна такса“, посочват още 
от БГТОЛ.

От вчера ТОЛ системата официално е 
факт. Тя стартира от 5:00 часа сутринта. 
Тол такса ще плащат всички пътни пре-
возни средства над 3.5 тона, а общият 
обхват на платените участъци е 3115 ки-
лометра. От тях 803 километра са авто-
магистрали и 2312 километра - първо-
класни пътища.

Близо 17 000 километра второкласни 
и третокласни пътища от около 20 000 
километра републиканска пътна мрежа 
ще са безплатни за тежкотоварните ав-
томобили.

В първите дни от старта на система-
та, контролът за платени тол такси ще 
се осъществява на терен чрез 105-те 
мобилни екипа на Националното тол уп-
равление. Инспекторите ще помагат на 
шофьорите като ги насочват към най-
близкото място, от което да се снабдят 
с маршрутна карта - на пътя това са го-
лемите бензиностанции.

Нито една община в областта не е поискала 
изключване на участъци от винетната система

Няма място за паника

Водачът на автобуса-убиец 
се изправя пред съда

ЗА ЩО
Коронавирусът – 

начин на 
употреба

ДОНа мИтЕВа

БГТОЛ в отговор до „Черноморски фар“: 
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.
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вто ра сте пен. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал
ни те ме дии (БАРМ).

„Черноморски фар“

Общинският превозвач 
„Бургасбус” уведоми сво-
ите клиенти, че от нача-
лото на март промени це-
ните на билетите и абона-

ментните карти за пъту-
ване в междуселищния 
транспорт. Увеличението 
за клиентите е средно 
13%. 

„Промените се налагат 
поради повишените цени 

на горива, електрическа 
енергия, резервни части, 
консумативи, пътни так-
си, застраховки и др. На-
стоящите стойности на 
превозните документи в 
междуселищния транс-

порт не са актуализирани 
от 2011 година“, написаха 
от фирмата като обясне-
ние за ценовия скок.

Преди дни цените пови-
ши и другият превозвач - 
„М-бус“.

Георги РУСИНОВ

Заради масовата исте-
рия с газовите уредби, об-
хванала голяма част от 
бургаските шофьори, ня-
кои взимат кардинални 
решения – свалят времен-
но уредбите, докато пани-
ката премине.  От една 
седмица всеки ден пред 
гишетата на КАТ-Бургас се 
заформят дълги опашки. 
Пикът бе в петъчния ден, 
когато струпването дос-
тигна най-мащабния си 
размер.

Законът от 2014 година 
гласи, че се изисква авто-
мобилите на повече от 
един вид гориво да бъдат с 
нови талони. Оказва се, че 
много малко от шофьорите 
са ги сменили. За отразя-
ване на свидетелство за 
регистрация на МПС на 
уредба, позволяваща ра-
ботата на двигателя с втеч-
нен нефтен газ или сгъстен 
природен газ, се предста-
вя удостоверение за пър-
воначалната проверка на 

уредбата.
Проблемът при създала-

та се ситуация след 2014-а 
е, че след като се монтира 
газовата уредба, се прави 
първоначална проверка 
до следващия годишен 
технически преглед. След 
като бъде издаден така на-
реченият „розов лист“, 
срокът за вписване в тало-
на на автомобила в КАТ е 
три години. Явно повечето 
шофьори именно заради 
този по-дълъг срок са се 
успокоили и не са напра-
вили това.

Някои такива шофьори 
споделиха пред наш ре-
портер, че предпочитат 
временно да свалят газо-
вите си уредби, докато ис-
терията премине.

„Ще карам на бензин до 
лятото и тогава ще отида и 
ще си оправя документи-
те. Сега е някаква лудница 
и с тези опашки пред КАТ 
не ми се чака“, заяви един 
от тях. 

До същия извод се оказ-
ва, че са стигнали немалко 

хора от областта.
От полицията също така 

обясниха, че ако бутилка-
та ви е монтирана преди 
2014-а, не се налага смяна 
на талона. Единственото 
задължение е при годиш-
ния технически преглед тя 
да се впише в талона, за-
едно с номера на система-
та. Оказва се обаче, че 
българинът не вярва на 
официална информация и 
немалко и такива шофьо-
ри са се наредили на дъл-

гите опашки пред КАТ-Бур-
гас, само за да им кажат, 
че няма смисъл да сменят 
талон.

Заради газовите бутил-
ки цяла седмица се про-
веждаше акция на тери-
торията на страната. Гло-
бите стигаха до 150 лева, 
ако в талона газовото не 
е вписано. Униформените 
предупредиха, че въпре-
ки че акцията приключи, 
контролът върху уредбите 
не е.

Таксата на то
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отне живота на кметица и младеж
видимост в тъмната част 
на денонощието.

Камен Филипов  е 
тестван на място за упо-
треба на алкохол и нар-
котици, но двете проби 
са отрицателни. Шо-
фьорът бе задържан от 
униформените за едно 
денонощие. Пътят бе за-
творен почти до обяд в 
съботния ден.

След като през него 
самоличността на жерт-
вите стана ясна, цялата 
созополска община, а и 
немалко бургазлии, по-

знаващи кметицата, по-
тънаха в скръб. Опреде-
лят я като много борбе-
на личност, която е от-
стоявала проблемите на 
селото със зъби и нокти. 
Именно благодарение 
на нея имало напредък и 
при остраняването на 
проблем с водоснабдя-
ването на Присад.

Байлова прие и кауза-
та на Атия против из-
граждането на депо за 
съхраняване на опасни 
битови отпадъци, като 
неведнъж бе забелязва-

на на протестите. 
От Община Созопол 

написаха следното във 
Фейсбук:

„С дълбоко прискър-
бие Ви съобщаваме, че 
внезапно ни напусна 
кметският наместник на 
село Присад - Ванча 
Байлова. Беше прекъс-
нат житейският път на 
един смел, енергичен и 
добър човек. Тя и Тодор 
Тодоров от село Росен 
станаха жертви на пътен 
инцидент на пътя Бургас 
- Созопол. Община Со-

зопол изказва съболез-
нования на семействата 
и близките на загинали-
те“.

Окръжна прокуратура 
– Бургас пък задържа до 
72 часа Камен Филипов 
и му повдигна обвине-
ние за причиняване на 
смърт по непредпазли-
вост на Байлова и Тодо-
ров. Очаква се заседа-
нието, с което Държав-
ното обвинение ще по-
иска постоянното му за-
държане под стража, да 
е днес.

Шофьори свалят газовите си уредби

„Бургасбус“ вдигна цените на карти и 
билети в междуселищния транспорт 

Заради истерията в КАТ:

Някои от тях се редят 
излишно на опашки 

„Черноморски фар“

Община Бургас връчи на-
градите на най-активните 
граждани, участвали в кампа-
нията за разделно събиране 
на отпадъци в специализира-
ните мобилни центрове в гра-
да.

Победител в инициативата 
за изминалата 2019 година е 
Пролетина Халачева, която 
получи за своята активност 
плазмен телевизор.

"Благодаря за признанието 
и за наградата. Искам да при-
зова бургазлии всички заед-
но да се грижим за нашия 
град и да оставим на следва-
щите поколения един чист и 
красив Бургас", каза Пролети-
на Халачева.

На втора и трета позиция 
са съответно Светозар Петров 
и Веселина Шопова, които бя-
ха наградени с нови таблети.

Останалите активни учас-
тници, които допълват десет-
ката в класирането на кампа-
нията, получават парични вау-
чери на стойност между 50 и 
100 лева. Всички останали 
участници в кампанията, съ-
брали над 1000 точки, ще по-
лучат по 10 литра пакетиран 
компост.

Наградите на победителите 
връчи замeстник-кметът по 
стратегическо развитие и еко-
логия, дигитализация и адап-
тация към промените на кли-
мата Весна Балтина.

"Радвам се, че в тази ини-
циатива се включват все по-
вече хора и се надявам ваши-
ят пример да бъде последван 
от много други наши съграж-
дани, защото това е бъдеще-
то. Ние трябва да се отнасяме 
отговорно към всичко, което 
правим", каза по време на це-
ремонията Весна Балтина.

Тя допълни, че през изми-
налата 2019 година са събра-
ни в мобилните центрове 144 
тона отпадъци в 36 основни 
групи. В кампанията са участ-
вали значително по-голям 
брой граждани.

В момента в Бургас работят 
19 мобилни центъра за раз-
делно събиране на отпадъци, 
като предстои да бъдат поста-
вени още 5 нови в различни 
точки на града.

Всеки гражданин може да 
участва в екокампанията като 
се регистрира в електронната 
система за разделно събира-
не на отпадъци и вземе своя-
та баркод карта. В нея се съ-
бират точки при предаване на 
отпадък в мобилните центро-
ве, които се натрупват през 
цялата година.

Кампанията се организира 
от Община Бургас и ОП "Чис-
тота Еко". Тя има за цел да на-
сърчава хората да пазят гра-
да и околната среда чисти и в 
същото време им дава въз-
можност да спечелят атрак-
тивни награди.

Община Бургас награди 
най-активните бургазлии в 
екокампанията за разделно 

събиране на отпадъци
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Спортното в Бургас – училището, което никога  

Михаил КОЛЕВ

От самото си създаване 
през 1973 година до днес 
Спортно училище „Юрий 
Гагарин” Бургас няма своя 
собствена спортна и учебна 
база. През годините ученици-
те винаги е трябвало да пъту-
ват до различни точки на гра-
да за учебни занятия и трени-
ровки. Днес, 47 години след 
своето основаване, училище-
то, дало на Бургас и България 
редица изявени спортисти и 
треньори, продължава сво-
ето номадство, като от 2011 
година дели една сграда с 
Професионалната гимназия 
по сградостроителство и ин-
сталации „Пеньо Пенев”, по-
позната сред бургазлии като 
ЛУСК-а.

Самата сграда на училище-
то обаче е изградена в мина-
лото като жилищен блок, кой-
то е под номер 46 в комплекс 
„Зорница”. Съотношението 
на ползване на сградата от 
двете училища е 80% на 20% 
в полза на Спортното. Това 
е така поради броя на децата 
в двете училища. Последните 
два етажа от блока се из-
ползват и за общежитие от 
Спортното.

С изключително трудна-
та задача да намери ре-
шение на проблема, се е 
заел директорът на школото 
Димитър Костов, който е до-
бре познат в спортните сре-
ди в морския град. Костов е 
привързан към Спортното не 
само заради факта, че е на-
чело на гимназията от 2018 
година насам, но и заради 
това, че той е бил част от 
първия випуск на СУ „Юрий 
Гагарин” от далечната 1980 г. 
Самият той прави уточнение, 
че говори по болната тема 
не като директор, а като чо-
век, който желае бургаският 
спорт да бъде на много по-ви-
соко национално и междуна-
родно ниво.

„Аз съм свързан с учили-
щето с много сантименти и не 
го крия. Винаги съм го твър-
дял, то ми даде толкова, кол-
кото ми даде и моето семей-
ство в развитието ми като чо-
век и личност. Колкото съм 
благодарен на моите роди-
тели, които ме създадоха, от-
гледаха и възпитаха, толкова 
съм благодарен и на учили-
щето, в лицето на моите пре-

подаватели и треньори, как-
то и на първия директор на 
СУ „Юрий Гагарин” Панайот 
Влаев. Благодарен съм и на 
моите съученици, с които из-
карахме страхотни години и 
аз мисля, че няма нито един 
от тях, който би казал нещо 
по-различно от това, което 
казвам и аз”, споделя пред 
вестник „Черноморски фар” 
Костов.

А той определено има 
какво да каже за липсата 
на учебна и тренировъчна 
база, в която да се обучават 
и тренират възпитаниците на 
Спортното.

„С цялото си сърце же-
лая нашето училище един 
ден да получи своя собстве-
на база, която да съвместя-
ва и учебен, и тренировъчен 
процес, за да може те да бъ-
дат с пределна плътност и да 
не си губим времето с ходе-
не по спортни обекти из це-
лия град. На ден губим по 
близо 3 часа само да обика-
ляме по зали и игрища и да 
се връщаме в учебната сгра-
да. Това е сериозен ресурс 
от време и сили. Тези пъту-
вания са изморителни, отег-
чителни, влияят финансово 
на децата и техните родите-

ли, а и са зависими от кли-
матичните условия”, казва 
директорът.

За разлика от повечето 
спортни училища в страна-
та, където спортните обек-
ти са на 5-10 минути от учеб-
ната сграда, тук в Бургас, те 
са разпилени из целия град и 
това създава много тежки ус-
ловия за водене на нормален 
учебен и тренировъчен про-
цес. Това влияе върху дисци-
плината на децата и честите 
закъснения за учебни часо-
ве са ежедневие, каза още 
Димитър Костов.

От 2012 година 
училището е 
държавно, но е 
спорно дали има 
полза от това

Но на този етап държавата 
чрез ММС помага единстве-
но финансово. Тя не пред-
приема никакви мерки за 
изграждането на нова база. 
Спортното е на делегиран 

бюджет и броят на децата 
оформя парите, които се по-
лучават от Министерството 
на младежта и спорта. В 
този бюджет влизат фонд 
„Работна заплата”, издръж-
ката на учебното заведение, 
средства, които се отпускат 
за Олимпийско звено, сти-
пендии и някои други, но те 
в годините са с променливи 
стойности. 

„В общи линии, това са 
средствата, които ние полу-
чаваме. Тук даже твърдя, че 
едно Спортно училище не 
бива да е с делегиран бю-
джет, защото невинаги в го-
дините ние можем да напра-
вим качествен прием. В един 
момент се оказва, че липсата 
на деца с качества за даден 
спорт, на нас веднага ни на-
маля броя на приетите, кое-
то от своя страна рефлектира 
и върху бюджета за издръж-
ка”, разкрива директорът на 
„Юрий Гагарин”.

 По негови думи, с евро-
пейски програми за финан-
сиране на строеж на нова 

спортна и учебна база е труд-
но да стане. Тук вече думата 
има Министерството на мла-
дежта и спорта. „Ако бяхме 
общинско училище, което е 
напълно нормално, нещата 
щяха да стоят по друг начин“, 
категоричен е той.

Възможно ли е  
да стане отново 
общинско? 

„Възможно е, разбира се. 
Има процедура, която трябва 
да се спази, стига Държавата 
и Общината да се споразу-
меят. Последният пример 
за това е промяната в ста-
тута на Морското училище. 
В крайна сметка издръжка-
та на Спортното училище не 
е повече от издръжката, на 
което и да е друго учебно 
заведение. Разликата, оба-
че е тази,  че Спортното е 
най-важният етап, през кой-
то трябва да преминат всич-
ки младежи със спортни дар-

би и желание да се реализи-
рат в елитния спорт. Бургас 
е град със сериозна спорт-
на история и има необходи-
мост тя да да бъде продъл-
жена от нашите състезате-
ли. Другите училища са с по 
600-700 деца, а при нас те са 
около 300, т.е. няма да е не-
обходим по-голям бюджет от 
всяко друго училище в гра-
да. В тази посока все още 
не са водени разговори меж-
ду представители на Община 
Бургас и Министерството на 
младежта и спорта. Лично 
аз съм изготвил и изпратил 
две докладни записки до 
Министерството, с молба да 
бъдат предвидени средства 
и се предприемат мерки за 
изграждане на ново спорт-
но училище, но и двата пъти 
получих отрицателен отговор 
с мотивите, че такива сред-
ства не се планират в тех-
ния бюджет. 

Разговарял съм и с ръко-
водството на Община Бургас, 
включително и с кмета  
г-н Димитър Николов. Той ми 
сподели, че може да предло-
жи проект, който да бъде фи-
нансиран от Общината и би 
могъл да осигури подходя-
що място за строителство. 
Но това си остана в разго-
вора помежду ни. След като 
може да се осигури проект и 
терен, оттам насетне финан-
сирането е въпрос на жела-
ние. Въпросът е от кого?“, за-
яви Костов.

Изпуснатият златен 
шанс за 
преместване в 
Меден рудник

Имаше един чудесен иде-
ен проект преди десети-
на години, който все още е 
в Общината. Тогава идеята 
е била нашето училище да 
се позиционира в комплекс 
„Меден рудник”, там къде-
то беше Професионалната 
гимназия по корабостроене 
и машиностроене, а сега се 
намира Иновативната гим-
назия. Не зная поради каква 
причина този проект не е ре-
ализиран, но чувам, че види-
те ли било далеч от центъра, 
Спортно училище там не мо-
жело да бъде, защото деца-
та нямало да дойдат. За мен 
това са несъстоятелни, не-
сериозни и непрофесионал-
ни доводи, вероятно резул-
тат от нечие субективно мне-
ние, несъвпадащо с обектив-
ната необходимост за раз-
витието на спортното учи-
лище. Първо, в Меден руд-
ник живеят най-много млади 
хора и там има много деца. 
Второ, ако там се беше реа-
лизирала идеята, това озна-
чава, че всички деца щяха да 

• „С цялото си сърце желая 
да имаме наша учебна и 
тренировъчна база“, казва 
директорът Димитър Костов
• Кметът Димитър Николов е 
обещал да осигури проект и 
терен за нова сграда 

н
а

 д
е

н
я

Т
е

м
а

Директорът Димитър Костов е категоричен, че учи-
лището и Бургас не заслужават тази съдба

Сградата не е пригодена да бъде училище, класните 
стаи са малки и ниски, разкрива Костов

Спортното изпусна уникален шанс да се нанесе на мястото на Професионалната тех-
ническа гимназия в Меден рудник. Сега там се помещава Иновативната гимназия
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бъдат на място, щяха да учат 
и тренират на обектите, кои-
то са там. Просто този кам-
пус трябваше да се изгради. 
Това щеше да е най-добро-
то,  което трябваше да се слу-
чи за училището ни. За съ-
жаление, този момент е из-
търван и сега ние сме длъж-
ни да търсим някакво реше-
ние на въпроса, защото сме 
в изключително трудна си-
туация и броят на децата не 
съм убеден, че ще се увели-
чава. Не е въпросът да напъл-
ним нашето училище само с 
бройка ученици, от които го-
ляма част нямат качества и 
мотивация да се развиват и 
реализират чрез спорта, а 
трябва да търсим качествени 
деца, да им предложим необ-
ходимите материални усло-
вия за развитие и те да вди-
гнат нивото на елитния спорт 
в града ни, смята той.

Предвидените 
общински пари за 
ремонт – нищожна 
сума, визията на 
училището отблъсква 
родители и ученици

В Бюджет 2020 Община 
Бургас е предвидила 150 000 
лева за извършването на ре-
монт. Според Костов това е 
нищожна сума. 

„Толкова струва един 
апартамент, казва той. Не 
знам какво ще се прави с 
тези пари за нашата тотал-
но амортизирана сграда. От 
вас научавам за тях. В меди-
ите излезе една друга инфор-
мация, за средства, които 
ще бъдат отпуснати по про-
ект и ще се разделят меж-
ду нашето Спортно училище 
и Музикалното в Казанлък. 
Това обаче е неофициална 
информация за мен и аз не 
съм запознат с това, дали ще 
има такива пари и за какво 
ще се използват те”, допъл-
ва директорът.

Освен липсата на собст-
вена учебна и тренировъч-
на база, друг проблем е и 
цялостният вид на училище-
то. Димитър Костов е катего-

ричен, че сградата няма как 
да бъде пригодена за учили-
ще, независимо от множе-
ството извършени ремон-
ти. Реално погледнато, тя си 
е един обикновен жилищен 
блок. В миналото е била из-
ползвана за работническо 
общежитие. 

„Този блок няма как да 
бъде пригоден за училище. 
От която и страна да се пог-
ледне, като осветяемост и 
обем на класни стаи, като 
обезопасяване на самата 
сграда, като височина на по-
стройката, ширина на кори-
дори и стълбища и много дру-
ги изисквания по стандарт за 
учебна сграда. Няма друго та-
кова училище, което да бъде 
на 8 етажа. Не дай си, Боже, 
при едно природно бедствие 
или аварийна ситуация, ева-
куацията на децата, които се 
намират вътре, става изклю-
чително сложна. В този ас-
пект сградата е доста опасна 
и дано не се случват подобни 
катаклизми и аварии.

За всеки уважаващ себе си 
родител, когато заведе дете-
то си, където то ще учи, пър-
вото му впечатление е от ви-
зията на училището. Кой на-
стойник няма да предпоче-
те една добра учебна база? 
Кой ще се откаже от това, 
детето му да не учи в една 
добра сграда, в която може 
да се води нормален уче-
бен процес и да развива не 
само физическия, а и инте-
лектуалния потенциал? На 
този етап, за съжаление ня-
маме друг избор и остава-
ме тук. Категорично оба-
че не ни устройва варианта 
да се местим от едно учили-
ще в друго. Това сме го пре-
живявали много пъти в на-
шата 47-годишна история. 
Изключително неприятно е 
да се местиш от едно място 
на друго и да чувстваш, че ня-
маш свой дом, свое гнездо. 
Все едно сме някакви чужде-
нци, никому ненужни. А това 
са нашите деца, на Бургас, 
от които се очакват високи 
спортни постижения и когато 
те са налице, въпреки труд-
ностите, всички се втурват 
да се снимат с тях, широко 
усмихнати и привидно щаст-
ливи от успеха. 

Каква е ситуацията 
със спортните 
училища в страната

В спортните училища на 
България нямат проблеми като 
този в Бургас. Според Димитър 
Костов, Спортното в Пловдив 
е образец за това, как трябва 
да изглежда базата на такова 
училище.

„Искам всички в Бургас да 
се стремим към това, кое-
то има Пловдивското спорт-
но училище. Вярно, то е най-
старото, но няма нищо лошо 
да ползваме добрия при-
мер и практики. Бургас е го-
лям град, с много силни тра-
диции в спорта и ако иска-
ме да развиваме високото 
спортно майсторство, то без 
Спортното училище това няма 
как да стане. То е връзката 
и преходът между масовия и 
елитния спорт. Всичко е въ-
прос на добро желание и пра-
вилна политика от страна на 
Общината. Не упреквам нико-
го. Причините за тази ситуация 
се коренят от създаването на 
училището до наши дни. Това 
е проблемът. В нашето съвре-
мие, когато спортът става все 
по-малка част от ценностна 
ориентация на младото поко-
ление, ние трябва да му пред-
ложим най-добрите условия, 
за да можем да го мотивира-
ме и върнем към него”.

Нова учебна и 
тренировъчна база – 
реалност или 
романтична идея

„Ако ние спрем да жела-
ем и мечтаем за това, значи 
че тази идея сме я заровили. 
Това означава, че Спортното 
ще продължава да вегетира 
по този начин, както в момен-
та, и няма да е късно, кога-
то може и да бъде заличено. 
На този етап такава опасност 
няма, но Бургас и Спортното 
училище не заслужават тази 
съдба“, коментира Димитър 
Костов, надявайки се, че въз-
можно най-бързо ще се наме-
ри изход от неприятната ситу-
ация и СУ „Юрий Гагарин” ще 
намери своето достойно и за-
служено място в града ни.

Групата на общинските съветници от 
Движение „България на гражданите“ в Бургас 
също се зае да намери решение на пробле-
ма с базата на Спортното. Те изпратиха пита-
не до министъра на младежта и спорта Красен 
Кралев, в което отправиха следните въпроси:

Разполага ли Министерството на младежта и 
спорта с наличен финансов ресурс за тази или 
следващата година за изграждане на нова учеб-
на и спортно-тренировъчна база на СУ „Юрий 
Гагарин” - град Бургас? Ако не, какво възпре-

пятства предвиждането на такъв? Осигурено 
ли е финансиране по ОП „Региони в растеж 
2014-2020 година“ за модернизирането на 
настоящата сграда на СУ „Юрий Гагарин” 
- град Бургас и Професионалната гимна-
зия по сградостроителство и инсталации 
„Пеньо Пенев” и ако да - кога ще старти-
рат строително-монтажните работи? Има ли 
проведени разговори между Министерство 
на младежта и спорта и представители на 
Община Бургас, касаещи бъдещото развитие 
на Спортното училище в посока изгражда-
не на нова база на училището? Съществува 
ли идеен проект?

Пред вестник „Черноморски фар“ Манол 
Тодоров от ДБГ заяви, че все още отгово-
ри не са получени. По  негови думи пробле-
мът е сериозен и той касае не само Бургас, 
но и България.

„Спортното е дало на страната ни реди-
ца успешни спортисти и треньори, които са 
прославили България. С липсата на собстве-
на база далеч по-трудно ще излизат местни 
кадри. Длъжни сме да им помогнем, за да се 
намери решение на техния проблем. В най-
скоро време предстои нашата група да се 
събере и да обсъдим реакцията на държа-

вата“, допълни общинският съветник.
От групата на Движение „България на граж-

даните“ в Бургас настояват и за увеличения на 
броя на пътуванията с градския транспорт на 
учениците от Спортното училище, които да бъ-
дат субсидирани от Община Бургас. Тодоров до-
пълни, че от общинска администрация са при-
ели присърце идеята им и одобряват това, което 
се предлага като идея. Предстои да се оформят 
детайлите около броя на пътуванията с градски 
транспорт за учениците на „Юрий Гагарин“.

2-5 МАРТ 2020

Чф Тема на деня 5

не е имало свой дом

Общински съветници поставиха 
въпроса пред държавата

ОБЯВА
На основание Заповед № 627/01.07.2011г. на Изпълнителна агенция по горите град София и чл.6 от Наредба 

№7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, Регионална дирекция по го-
рите Бургас 

ОБЯВЯВА:
ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на следните вещи отнети в полза на държавата и задържани с актове за 

нарушения: 

№ 
по 

ред

Описание на вещта (марка, фа-
бричен, контролен номер)

Документ, с който вещта е 
отнета/задържана

Място на което може да 
се извърши оглед на ве-

щта

Начал-
на тръжна 
цена (лв.)

1 1,5  пр. куб. м. дърва за огрев от 
полски ясен

НП № 77,80 /31.01.2020 г..на 
Директора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Бургас“, Горска 
база „Черна гора” 45,00

2 Каруца без канати НП № 77 /31.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Бургас“, Горска 
база „Черна гора” 50,00

3 Каруца без канати НП № 80 /31.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Бургас“, Горска 
база „Черна гора” 50,00

4 Моторен трион RAIDER GCS 13 № 
075104

НП № 82 /31.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Бургас“ 40,00

5 1 пр. куб. м. дърва за огрев от 
благун

НП № 101 /30.01.2020 г..на 
Директора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Бургас“, Горска 
база „Черна гора” 30,00

6 Каруца с канати НП № 101 /30.01.2020 г..на 
Директора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Бургас“, Горска 
база „Черна гора” 60,00

7
Бензиномоторен трион вери-
жен трион STIHL MS 460 китай-
ски оранжев

КП серия ЖОО № 132266/ 
26.01.2020 г.

РДГ Бургас
40,00

8 моторен трион Хускварна – 353 НП № 189/ 20.02.2020г.на Ди-
ректора на РДГ Бургас

РДГ Бургас 70,00

9 каруца без канати НП № 168 /18.02.2020 г..на 
Директора на РДГ Бургас

ТП „ДЛС Несебър“, сто-
пански двор 50,00

10 каруца без канати КП серия ЖОО № 132268 от 
13.02.2020 г

ТП „ДЛС Несебър“, сто-
пански двор 50,00

11

2,5  пр. куб. м. дърва за огрев 
от ясен

НП № 168 /18.02.2020 г..на 
Директора на РДГ Бургас

КП серия ЖОО № 132268 от 
13.02.2020 г

ТП „ДЛС Несебър“, сто-
пански двор 75,00

12 каруца с жълти канати и синя кон-
струкция

НП № 25/ 16.01.2020г.на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Карнобат“ 60,00

13 каруца с канати НП № 27 /16.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Карнобат“ 60,00

14 1 пр. куб. м. дърва за огрев от 
цер

КП  Серия ЮИДП № 143257 / 
13.01.2019 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 30,00

15 Каруца без канаги КП  Серия ЮИДП № 143257 / 
13.01.2019 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 50,00

16 Каруца с жълти канати КП  Серия ЮИДП № 143095 / 
12.02.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 60,00

17 1 пр. куб. м. дърва за огрев от 
космат дъб

КП  Серия ЮИДП № 143095 / 
12.02.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 30,00

18 Кон червен мъжки КП  Серия ЮИДП № 143095 / 
12.02.2020 г.

ТП „ДГС Айтос“, разсадник 
„Извора” 450,00

19 1 пр. куб. м. дърва за огрев от 
цер

КП  Серия ЮИДП № 143093 / 
12.02.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 30,00

20 Каруца с канати КП  Серия ЮИДП № 143093 / 
12.02.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 60,00

21 Моторен трион с неустановенино-
мер и марка китайски

КП  Серия ЮИДП № 143093 / 
12.02.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 20,00

22 2  пр. куб. м. дърва за огрев от 
цер

КП  Серия ЮИДП № 143401 / 
30.01.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 60,00

23 Каруца с канати КП  Серия ЮИДП № 143401 / 
30.01.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 60,00

24 Каруца с канати КП  Серия ЮИДП № 143401 / 
30.01.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 60,00

25 Моторен трион Райдер гарден тулс 
китайски

КП  Серия ЮИДП № 143401 / 
30.01.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 30,00

26 Моторен трион Бавариа ВРС 
1235/2

КП  Серия ЮИДП № 143401 / 
30.01.2020 г.

ТП „ДГС Карнобат“ 40,00

27 Магаре женско КП  Серия ЮИДП № 143095 / 
12.02.2020 г.

ТП „ДГС Айтос“, разсадник 
„Извора” 300,00

28 0,5 пр. куб. метра дърва за огрев 
от полски ясен

АУАН Серия Ж00 № 102462 / 
24.02.2020 г

ТП „ДГС Айтос“, разсадник 
„Извора” 15,00

29 моторен трион CHAINSAW Mega 
electrical 46002

НП № 37 /21.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Средец“ 30,00

30 моторен трион ЩИЛ MS 261 НП № 38 /21.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Средец“ 90,00

31 1,2 пр. куб. м. дърва за огрев НП № 43 /21.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Средец“, разсад-
ник „Малка река” 36,00

32 Каруца с жълти канати НП № 43 /21.01.2020 г..на Ди-
ректора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Средец“, разсад-
ник „Малка река” 60,00

33 1 пр. куб. м. дърва за огрев от 
дъб, цер

НП № 107 /30.01.2020 г..на 
Директора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Средец“, разсад-
ник „Малка река” 30,00

34 Каруца с канати НП № 107 /30.01.2020 г..на 
Директора на РДГ Бургас

ТП „ДГС Средец“, разсад-
ник „Малка река” 60,00

Начин на продажба: търг с тайно наддаване по реда 
на глава втора на Наредба № 7/14.11.1997 г.

Началната тръжна цена, под която участниците не 
могат да слизат в офертите си е определена въз осно-
ва на експертна оценка с вх. № № на РДГ Бургас 03- 
2364, 2365, 2366, 2367/28.02.2020 г. за извърше-
на инвентаризация на РДГ Бургас, ТП „ДГС Бургас”, ТП 
„ДГС Айтос”, ТП ДГС „Карнобат”, ТП „ДГС Средец” и ТП 
„ДЛС Несебър”.

Депозита за участие в търга в размер на 10 % от на-
чалната тръжна цена на вещите за които се кандидат-
ства, вносим по касов или по банков път, по сметка на 
Регионална дирекция по горите, гр. Бургас,– IBAN: - BG16 
UNCR 7630 3300 0002 86, BIС UNCR, банка „Уникредит 
Булбанк” АД, клон Бургас до 16,00 ч. на 09.03.2020 г. 
включително. При повторен търг депозита е вносим при 
същите условия до 16,00 часа на 23.03.2020 година.

Търгът ще се проведе на 10.03.2020 г. от 09,30 ч. в 
административната сграда на Регионална дирекция по 
горите, гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Иван 
Шишман” № 8, етаж 4, стая 14. Повторен търг за неп-
родадените вещи на търга ще се проведе при същите ус-
ловия на 24.03.2020 г. от 09,30 часа.

Офертите за участие в търга се подават всеки рабо-
тен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч., но не по-късно от 16,00 
ч. на 09.03.2020 г., включително в деловодството на Ре-
гионална дирекция по горите, гр. Бургас, находяща се 
в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, етаж 4. При пов-
торен търг оферти се приемат при същите условия до 
16,00 часа на 23.03.2020 година.

При подаване на офертите участниците в търга да 
представят документ за внесен депозит, документ за са-
моличност или удостоверение за съдебна регистрация 
за юридическо лице. Председателят на комисията или 

определен от него член на тръжната комисия да прове-
рява дали са спазени условията за участие в търга и да 
поставя върху плика с офертата тръжния номер на кан-
дидата и номера на позицията на вещта по т.1 от на-
стоящата обява. Приетата оферта  се пуска в урна, за-
печатана от председателя на тръжната комисия в при-
съствието на кандита.

Оглед на вещите може да се прави всеки работен ден 
от 09,00 ч. до 16,00 ч., но не по-късно от 16,00 часа на 
09.03.2020 г.,  включително по местонахождението им 
описано в т. 1 на настоящата заповед. При повторен търг 
оглед се извършва при същите условия до 16,00 часа 
на 23.03.2020 година.

До участие в търга могат да бъдат допускани физиче-
ски лица, еднолични търговци и юридически лица.

С протокол на комисията се обявяват  за спечелили 
търга кандидатите, предложили най-висока цена. Опре-
делените за купувачи следва да платят предложената от 
тях цена в срок от три работни дни от датата на обявя-
ването на резултатите. Плащането се извършва по ка-
сов или по банков път – IBAN: - BG51 UNCR 7630 3100 
1145 69, BIС UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк” АД, 
клон Бургас. При неплащане на цената в срок от три ра-
ботни от датата на обявяване на резултатите депозита 
на определения за купувач остава в полза на РДГ Бур-
гас и за купувач се обявява класирания на второ мяс-
то, който също трябва да плати предложената от него 
цена в срок от три работни дни от обявяването на ре-
зултатите. Ако той не плати в този срок депозита му за 
участие остава в полза на РДГ Бургас.

Купувачите следва да вдигнат закупената вещ в срок 
от пет дни от плащането на цената,като за всеки ден за-
къснение се дължи магазинаж в размер на 0.2 %  от стой-
ността на закупените вещи, предмет на търга.

Според общинския съветник Манол 
Тодоров проблемът е национален, а не 
само местен
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Арх. Емил Бурулянов е  
новият главен архитект на Бургас

Силвия ШАТЪРОВА

Арх. Емил Бурулянов е 
новият главен архитект 
на Бургас. Той спечели 
конкурса в петък в над-
превара с други трима 
кандидати и имена в ар-
хитектурните среди на 
града и региона. Общо 
четирима бяха кандида-
тите за поста главен ар-
хитект след като община-

та обяви конкурса зара-
ди пенсионирането на 
арх. Веселина Илиева. 
Това бяха арх. Димитър 
Георгиев, арх. Никола 
Ликоманов, арх. Свилен 
Добрев.

Конкурсът започна в 9 
сутринта с попълването 
на тест, изслушването на 
концепциите за визията 
на града и общината и 
след това препитване на 

Тръгват строителните 
дейности по къщата  
на Георги Шагунов

„Черноморски фар“

До дни предстои обявяване 
на обществена поръчка за изра-
ботване на проект за Къща на 
музиката и процедура за избор 
на проектант, съобщиха от Об-
щина - Бургас. За такава е обя-
вена къщата на улица „Филип 
Кутев“ 2А, в която е живял и тво-
рил композиторът Георги Шагу-
нов. В тази къща в продължение 
на 50 години той пише над хиля-
да музикални произведения за 
възхвала на родината.

Много от тях не са изпълня-
вани, но преди около две го-
дини част от творбите на ка-
пелмайстора на 24-ти Черно-
морски пехотен полк бяха 
просвирени и записани на 

компактдиск с участието на 
Бургаски духов оркестър и 
под диригентството на Кирил 
Дончев и Христо Кожухаров. 
„Направено е конструктивно 
обследване на сградата и са 
предвидени всички изисква-
ния и необходимости", уточни 
арх. Весела Илиева.

Къщата на Шагунов е па-
метник на културата. Собстве-
ността й от държавна бе прех-
върлена на общината, със съ-
действието на Областна упра-
ва и по предложение на Сдру-
жение „Общество за духовни 
изяви", с цел запазването й 
като Къща на музиката. Сред-
ствата за проектирането са 
планирани в бюджета на Об-
щина Бургас за 2020-а.

 

 

СТРА ни цА 6 2-5 МАРТ 2020

ГрадъТ
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Неговата концепция за 
развитието на общината 
се е откроила сред тези 
на останалите кандидати 

кандидатите. На финала ос-
танаха арх. Димитър Георги-
ев и арх. Емил Бурулянов. 

В комисията с председател 
главният архитект на София 
арх. Здравко Здравков вля-
зоха  заместник-кметът по 
строителство инж. Чанка Ко-
ралска, арх. Петър Статев, 
доц. Димо Колибаров,  
арх. Явор Стоев, директорът 
на Дирекция „Човешки ре-
сурси“ Богдана Маринова и 
арх. Костадин Христов.

Арх. Емил Бурулянов е най-
младият главен архитект през 
последните години. Интерес-
ното при него е, че изобщо не 
е бил част от местната адми-
нистрация. Той е млад и кре-
ативен и най-вероятно това 
се е харесало на журито. Ро-
ден е през 1984 година в Бур-
гас. Член е на Управителния 
съвет на Камарата на архите-
ктите в България, член е и на 
Съюза на архитектите в Бъл-
гария. Магистър е по висша 

архитектура от Политехниче-
ския университет в Каталу-
ния, Испания, бакалавър е по 
инженерство и архитектура 
от университета в Малта.

Завършил е Английска ези-
кова гимназия „Гео Милев" - 
Бургас. Владее английски, 
немски и испански език. В 
Бургас е проектирал сграда-
та на Експозиционен център 
„Флора", бъдещия стадион в 
комплекс „Меден рудник", со-
ларните дървета и пейки. Фа-
садите на част от санираните 
блокове в Лазур с лодките 
върху тях, както и геометрич-
ния блок в Меден рудник, са 
по негови проекти.

Носител е на редица про-
фесионални награди в сфе-
рата на архитектурата.

Община Бургас публикува 
концепциите на четиримата 
кандидати.

До две седмици арх. Буру-
лянов трябва да встъпи в 
длъжност.

Кандидатите

Журито



На 27 февруари 2020 го-
дина, с подписването на Акт 
15, официално беше фина-
лизирано строителството 
по проект “Пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
на град Айтос”, финанси-
ран по ОП “Околна среда 
2014-2020 г.” Проектът се 
съфинансира от Кохезион-
ния фонд на Европейския 
съюз, държавния бюджет 
на Република България, 
чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.” 
и Община Айтос.

От първата копка на 8 
август 2018 година до ме-
сец февруари 2020 го-
дина беше извършена  
огромна по обем работа 
за изграждане на първото 
пречиствателно съоръже-
ние в историята на град Ай-
тос. Изпълнени са строител-
но-монтажните работи по 
изграждането на Пречис-
твателната станция за отпа-
дъчни води (ПСОВ) на град 
Айтос и на довеждащите 
колектори до пречиствател-
ното съоръжение. В момен-
та се провежда обучението 
на персонала, който ще об-
служва ПСОВ-Айтос.

 На 23.01.2017 г. беше по-
дписан Административен до-

говор № Д-34-6/23.01.2017 
г. по оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.” 
за изпълнение на Проект № 
BG16M1OP002-1.009-0001 “Пре-
чиствателна станция за отпа-
дъчни води на град Айтос”. Из-
пълнението на проекта беше 
разделено на две обособени 
позиции. По Обособена по-
зиция №1, изпълнителят 
ДЗЗД „КА-АЙТОС” извърши 
строителството на пречиства-
телната станция за отпадъч-
ни води, довеждащия колек-
тор и заустващия колектор. 
По Обособена позиция №2, 
изпълнителят ДЗЗД „ВО-
ДОКАНАЛ АЙТОС 2017“ из-
върши доизграждането на Гла-
вен клон I и Главен клон III от 
канализационната мрежа на 
град Айтос. Главен клон I 
обслужва западната зона на 
град Айтос. Трасето премина-
ва както през част от урбани-
зираната територия на града, 
така и през третокласен път ІІІ-

539 „Караново-Айтос”. Главен 
клон III обслужва източната 
зона на град Айтос. Трасето 
преминава изцяло през неур-
банизирани селскостопански 
територии територии – по зе-
меделски път и пасище на Об-
щина Айтос.

Основните дейности, из-
пълнени по проекта са:

Изграждане на Пречис-

твателна станция за отпад-
ни води на град Айтос. Из-
вършено е строителството на 
сграда за механично пречист-
ване, административна сгра-
да на пречиствателната стан-
ция, биобасейн, вторични ра-
диални утаители, утайкоуплът-
нител, силоз за утайка и сгра-
да за обезводняване на утай-
ка и други съпътстващи съо-

ръжения. Доставено и мон-
тирано е технологичното обо-
рудване;

Доизграждане на Гла-
вен клон I и Главен клон 
III от канализационната мре-
жа на град Айтос и всички съ-
пътстващи съоръжения - пре-
ливници, задържатели, шах-
ти и др.;

Осъществен е строителен 
и авторски надзор;

Осъществени са дейности 
по управление на проекта, 
по осигуряване на инфор-
мация и публичност на реа-
лизирането на проекта.

Общата стойност на про-
екта е 18 262 282,82 лв.

Участие на Кохезионен 
фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.

Национално съфинансира-
не: 2 031 771,01 лв.

С о б с т в е н  п р и н о с :  
4 717 142,78 лв.

Начална дата: 21.01.2017 г.
Крайна дата: 21.12.2020 г.
Община Айтос има нова, 

модерна и отговаряща на 
всички европейски дирек-
тиви за пречистването на 
отпадъчните води в населе-
ните места, пречиствателна 
станция. 

Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води на 
град Айтос събира и трети-
ра замърсяване за 22 044 ек-
вивалентни жители. Техноло-
гичната схема осигурява ме-
ханично и пълно биологично 
пречистване на отпадъчните 
води с отстраняване на азот 
и фосфор, стабилизация и ме-
ханично обезводняване на из-
лишната утайка. С изпълнение 
на дейностите по проекта се 
допринася за постигането на 
един от основните приорите-
ти на черноморската страте-
гия - възстановяване и запаз-
ване на качеството на води-
те, поставена за цел в „Опаз-
ване на околната среда в Чер-
номорския регион“.

Постигнати са основните 
цели, поставени в Рамкова-

та директива за водите (РДВ) 
и нейните дъщерни директи-
ви, както и Директива 91/271/
ЕИО относно пречистването 
на отпадъчните води от насе-
лени места и Директива 98/83/
ЕО относно качеството на во-
дите, предназначени за консу-
мация от човека. С постигане-
то на тези цели беше обхва-
ната изцяло основната целе-
ва група - населението на об-
щина Айтос.

С изграждането на Пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води на град Ай-
тос, довеждащ и отвеждащ 
колектор до и от ПСОВ, как-
то и свързване на съществу-
ващата канализационна сис-
тема на града, се оптимизира 
експлоатацията на цялостна-
та ВиК-система, което от своя 
страна води до намаляване на 
експлоатационните разходи. 
Ефективното отвеждане на ка-
нализационната вода от дома-
кинствата значително намаля-
ва риска от инфекции и зара-
зи сред населението и лични-
те стопанства.

Наличието на пречиства-
не на отпадъчните води е 
благоприятна основа за при-
вличането на инвеститори, 
особено що се отнася до раз-
витието на туризма и отрасли-
те от леката промишленост. 
С реализацията на инвести-
ционния проект се намалява 
замърсяването на водоприем-
ника с всички произтичащи от 
това екологични ползи.

Новоизградената инфра-
структура, съоръжения и 
ПСОВ-Айтос, съгласно дейст-
ващата нормативна уредба, 
следва да са собственост на 
Община Айтос, която от своя 
страна ще я предостави за 
експлоатация по реда, пред-
виден в Закона за водите на 
създадената Водна Асоциация 
на област Бургас.

Още за ПСОВ - Айтос, на 
стр. 3

В навечерието на Сирни За-
говезни, дворът на СУ “Христо 
Ботев” - Айтос събра ученици, 
учители, родители и гости, за 
да съпреживеят и почувстват 
типичната за празника обред-
ност.  Във фоайето на учили-
щето пък беше подредена из-
ложба на изработените от уче-
ниците кукерски маски. Деца-
та, получили най-висока оцен-
ка от журито на училищния 
конкурс, бяха наградени от ди-
ректора Пенка Кирязова.

Традицията на Сирни Заго-
везни беше представена от 
ученици и учители около до-
машно огнище. Децата научи-
ха, че на този празник се иска 
и се дава прошка, а на трапе-
зата се слагат само млечни и 
яйчени продукти. 

Много артистично беше 
представен обичаят „хамка-
не“, при който децата се опит-
ваха да хванат с уста вързана 
на конец халва. Учениците се 
забавляваха и в същото вре-
ме вложиха много талант, за 
да представят една незабра-
вима възстановка на обичая 
Сирни Заговезни.

Празникът извика много 

настроение и вълнение, поу-
чения и желание да се пази 
традицията, която сближава 
хората и ги прави по-добри. 
Възрастните разказаха на де-
цата и за огъня като основен 
елемент от празника, и за ку-
керските дружини, които оби-
калят по домовете, разигра-
ват комични сцени, гонят зли-
те сили и благославят за здра-
ве и плодородие. 

Вълнуващият училищен 
празник на прошката беше 
не опрощение за грехове, а 

стимул за децата да бъдат по-
добри, по-човечни и да правят 
добри дела.

Най-вълнуваща беше сре-
щата на домакини и гости с 
вресовските кукери, които 
изненадаха присъстващите с 
мощен звън на хлопки и тан-
ци, с които да изгонят лошо-
тията. Ден по-късно вресов-
ските кукери бяха в Ямбол 
на Кукерландия, а в начало-
то на тази седмица ще е тра-
диционната им игра в родно-
то Вресово.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

2-5 МАРТ 2020, бр. 370

С подписването на Акт 15 официално завърши 
строителството по проект „Пречиствателна 
станция за отпадъчни води на град Айтос“

СУ „Христо Ботев” празнува Сирни 
Заговезни с вресовските кукери 

Строителството на станцията приключи

ПСОВ-Айтос

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, държавния бюджет на Република 
България, чрез оперативна програма „Околна среда 

2014-2020г.” и Община Айтос



Вижте кои деца получават 
награди!

НЧ „Васил Левски 1869” бла-
годари на всички участници в 
конкурса, допринесли за съх-
раняването и популяризира-
нето на първомартенската об-
редност.

За достоверност, художест-
вена стойност и оригиналност 
награди получават:

Айше Сеид Азим – 10 г.  
ОУ „Христо Ботев”-с. Мъглен

Адем Хасан Адем – 9 г.  
ОУ „Христо Ботев”-с. Мъглен

Надя Атанасова Атанасо-
ва -8 г. ОУ „Христо Ботев”- 
с. Мъглен

Медина Радкова Миндова 
– 3 клас - ОУ „Христо Ботев”- 
с. Пирне

Стефан Борисов Рашков – 
3 клас - ОУ „Христо Ботев”- 
с. Пирне

Радостина Наскова Радко-
ва – 3 кл. - ОУ „Христо Ботев”- 
с. Пирне

Даниела Николаева Петрова 
– 4 клас - ОУ „Христо Ботев”- 
с. Пирне

Йордан Асенов Тодоров –  
3 б клас – ОУ „Атанас Манчев” 

гр. Айтос
Марийка Милкова Атанасо-

ва – 7 год.- ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос

Красимир Стоянов Йорда-
нов – 1 а клас - ОУ „Атанас 
Манчев” гр. Айтос

Асен Борисов Илиев – 3 б 
клас - ОУ „Атанас Манчев” 
гр. Айтос

Анка Миткова Ангелова –  
4 б клас – ОУ „Атанас Манчев” 
гр. Айтос

Емилия Йорданова Байчева 
– 2 б кл.- ОУ „Атанас Манчев” 
гр. Айтос

Наска Василева Михайлова 
– 1 а клас - ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос

Василка Анкова Атанасова 
– 2 а клас - ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос

Наталия Пламенова Янкова 
– 9 год. – СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос

Елиф Шенол Шабан -3 д кл. 
СУ „Христо Ботев” – Айтос

Виктория Димитрова – 3 б кл. 
СУ „Христо Ботев” – Айтос

Иванина Казакова – 4 а кл. 
СУ „Христо Ботев” – Айтос

Ивайла Димитрова Стояно-

ва – 1 а кл. –  
СУ „Христо Бо-
тев” гр. Айтос

Елиф Ерол 
Изет-2 б клас 
СУ „Христо Бо-
тев” – Айтос

Емине Мех-
мед Ереджеб 
– 1 б кл. СУ 
„Христо Ботев” 
– Айтос

Айтекин Адем 
Топчу – 2 д кл. 
СУ „Христо Бо-
тев” – Айтос

Симге Хюсе-
ин Смаил – 1 б 
кл. – СУ „Хрис-
то Ботев” гр. 
Айтос

Пресиана Ан-
тонова Колева 
– 2 г кл. СУ 
„Христо Ботев” 
– Айтос

Дамла Мех-
мед Шукри – 4 в кл. СУ „Хрис-
то Ботев” – Айтос

Михаил Ангелов – 4 а кл.  
СУ „Христо Ботев” – Айтос

Есин Ремзи Нури – 4 в кл. – 
СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

Ереджеб Ахмед – 1 б кл.  
СУ „Христо Ботев” – Айтос

Сияна Стойкова Стойкова 
– 3 в кл. СУ „Христо Ботев” 
– Айтос

Денислав Стоянов Авджиев 
– 4 а кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос

Абдурахман Ниязи Аптара-
ман – 4 а кл. - СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос

Валерия Николаева Миткова 
– 3 б кл. - СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос

Емел Халил Селим – 4 в кл. - 
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

А л е к с а н д р а  А с е н о -
ва Костадинова – 4 в кл. -  
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

Кадил Исмаил Кадир – 2 б кл. 
- СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

К л а р а  Р а д о с т и н о -
ва Дживанова – 2 а кл. -  
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

Георги Василев Иванов –  
2 а кл. - СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос

Аптула Ерджан – 2 кл.  
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. 
Карагеоргиево

Яшар Бехчет Тефик – 2 кл. 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
с. Карагеоргиево

Еюб Мустафов Еюбов – 4 кл. 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”  
с. Карагеоргиево

Севгюл Айхан Айдън – 4 кл. 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”  
с. Карагеоргиево

Сияна Апостолова Гайда-
рова – 4 кл. – ОУ”Светлина”  
с. Тополица

Мелиса Севгин Зекер –  
ОУ „Светлина” с.Тополица

За поредна година през февру-
ари, във физкултурния салон на  
СУ “Никола Вапцаров” - Айтос се 
проведе общинският етап на Учени-
ческите игри по волейбол за учеб-
ната 2019/2020 година. Надпревара-
та се състоя в три възрастови групи: 
момчета и момичета V-VІІ клас, юно-
ши VІІІ-Х клас и юноши и девойки ХІ-
ХІІ клас. В състезанието взеха учас-
тие отбори от две учебни заведения 
в града - СУ „Никола Вапцаров” и  
СУ „Христо Ботев”.

Ученическите игри са основна изя-
ва в областта на ученическия спорт. 
Те са част от държавната полити-
ка за организиране и провеждане 
на състезания по различни видове 
спорт, с оглед развитие на индиви-
дуалните способности и дарования 
на учениците в тази област. Целта 

на игрите е предоставяне на въз-
можност за изява на училищни от-
бори, чрез доброволно организира-
ни форми на тренировъчна и състе-
зателна дейност.

Провеждането им преминава на 
няколко етапа - общински, област-
ни, зонални и републикански. Об-
щинският етап от ученическите игри 
по волейбол и тази година се орга-
низира от Община Айтос, със съдей-
ствието на Сдружение „Волейболен 
клуб  „Айтос”.

На Областните ученически игри 
Айтос ще участва с най-добрите 
от общинския кръг - отборите на  
СУ „Христо Ботев” - момчета и моми-
чета - V-VІІ клас, момчета - VІІІ-Х клас 
и юноши - ХІ-ХІІ клас и отбор девой-
ки на СУ „Никола Вапцаров”. Първи-
те срещи от Областните ученически 

игри ще се проведат на 7 и 8 март, на-
учи вестник „Народен приятел“.

На Областния етап от игрите тази 
година за първи път ще се явят и ай-
тоски отбори по баскетбол и футбол. 
Отборът на СУ „Христо Ботев”, моми-
чета -V-VІІ клас ще участва в област-
ната надпревара на 14 март. Три фут-

болни отбора, в три възрастови гру-
пи също се включват в областното 
състезание - момчета - V-VІІ клас -  
СУ “Христо Ботев”, юноши -VІІІ-Х клас 
- ПГСС „Златна нива” и юноши - ХІ-
ХІІ клас - СУ “Христо Ботев”.
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ПОКАНА
Управителният съвет на ТД “Чудни скали” - град Айтос, на осно-

вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, кани на 15.03.2020 г. (неделя), от 9.00 
часа, всички членове на Дружеството на Общо съъбрание, за от-
чет на дейността през 2019 година, в Заседателната зала на Об-
щина Айтос, при следния

Дневен ред:
1. Отчет на дейността на ТД “Чудни скали” - град Айтос 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, събра-

нието ще се проведе същия ден, от 9.30 часа, на същото мяс-
то и при същия дневен ред.

Управителен съвет 
на ТД “Чудни скали” - град Айтос

ПК “Напред” - град Айтос
Покана

На основание чл. 16, ал. 3, т.1 от ЗК, чл. 23 от Устава на ко-
операциите, и в изпълнение на Решение на УС с протокол №1 
от 14.02.2020 г., УС свиква 75-то Общо годишно събрание на ПК 
„Напред” – град Айтос, на 19.03.2020г. (четвъртък), от 9.00 часа, 
в Заседателната зала на Община Айтос - град Айтос. Поканени 
за участие са всички член-кооператори, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекра-

тяване на членство в кооперацията.
Докл.: Председателят на ПК
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 2019 

година.
Докл.: Председателят на ПК
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година и 

основните насоки за развитие на дейностите на ПК „Напред” - 
град Айтос за 2020 година.

Докл.: Председателят на ПК
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и отчет 

за дейността му през 2019 година.
Докл.: Председателят на ПК
5. Определяне на средства за дейността на Контролния съ-

вет през 2020 година.
Докл.: Председателят на ПК
6. Вземане на решение за ипотекиране на недвижимо иму-

щество, като гаранция по кредити и делегиране право на пред-
седателя на ПК „Напред” - град Айтос да сключва договори за 
кредити.

Докл.: Председателят на ПК
7. Вземане на решение за разпореждане с недвижимо иму-

щество, собственост на ПК „Напред” – град Айтос
Докл.: Председателят на ПК
8. Избор на делегати за Общото годишно отчетно събрание 

на РКС „Черноморие” - град Бургас.
Докл.: Председателят на комисията по предложенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Материалите за събранието се намират в Счетовод-

ството и всеки член-кооператор може да се запознае с тях 
от 10.03. до 19.03. 2020 година, без събота и неделя, от 7.30ч. 
до 16.00 часа.

2. Всеки член-кооператор трябва да се регистрира за учас-
тие в събранието от 8.30 часа до 9.00 часа на 19.03. 2020 г.

3. На основание чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, 
при липса на кворум, събранието ще започне 1 час по-къс-
но от първоначално обявения - от 10.00 часа, като решения-
та ще бъдат законни, независимо от броя на членовете, ко-
ито присъстват.

УС на ПК “Напред” - град Айтос

Община Айтос
Съобщение

Община Айтос уведомява всички собственици на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за 
ползване на общински мери  и пасища съгласно чл.37 
и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2020 година.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.

НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - ГРАД АЙТОС
Резултати от конкурса

„Моята красива мартеница”- 2020



Строителството на 
ПСОВ - Айтос е окон-
чателно приключено 
с подписването на 
Акт 15, но за да зара-
боти станцията е не-
обходим добре обу-
чен екип. В момента, 
в Административна-
та сграда на Пречис-
твателна станция за отпадъчни води 
- Айтос се води обучение на екипа с 
ръководител Славчо Топалов, който 
ще заадвижи съоръженията. Задъл-
жение на изпълнителите на проек-
та е да обучат екипа, който ще ра-
боти на станцията. 

Здравко Димов - член на еки-
па на ПСОВ — Айтос:

«Донякъде вече сме достатъчно 
обучени, но има още да учим. Без 
значение е кой, каква длъжност 
ще изпълнява, наше задължение е 
всеки един от нас да знае всичко 
по схемата и как работи станция-
та като цяло».

Шабан Азис - член на екипа:
«В момента се запознаваме с 

етапите на пречистване на водата, 
от вход до изход, учим се как дейс-
тват съоръженията, къде какво се 
извършва.  След това и на място 
ще се учим».

Пламен Лазаров - оператор,  
член на екипа:

«Най-важно е да научим първо на 
теория какво се случва с водата от 
входа до изхода на станцията. Да 
знаем как работи всяко от съоръ-
женията, за да знаем при повреда 
къде точно да я търсим. Най-вече 
трябва да сме екип - да работим 
заедно и ако има проблем - заед-
но да го решим.

Славчо Топалов - ръководи-
тел на екипа, бивш отговорник 

на Пречиствателна станция Лю-
ляково:

«Задачата ни е да съчетаем теори-
ята с практиката. Екипът се справя 
много добре с теорията. В процеса 
на работа ще стане ясно кое съоръ-
жене как работи. Ние сме на етап - 
средата на обучението, все още ни 
трябват знания и практически уме-
ния. Има още какво да се учи. Има 
много системи, които трябва отлич-
но да познаваме. Не са извърше-
ни пробите и все още не знаем коя 
как работи. 

Не може да става сравнение меж-
ду пречиствателните станции в Лю-
ляково и Айтос - айтоското съоръже-
ние е високотехнологично. Все пак 
пречиствателната станция в Айтос 
се строи осем години след люляков-
ската. Оборудването и процесите са 
на много по-високо ниво. За първи 
път се монтират и управляват пре-
чиствателни станции с такъв тип сон-

ди. Тук има и още много нови неща, 
за които тепърва трябва да учим.

Иван Тодоров - представител 
на ВиК, част от екипа по управ-
ление на проекта:

Канализацията, която досега се 
изливаше в Славеева и Айтоска 
река, сега ще се пречиства в тази 
станция до степен, изисквана от за-
конодателството. Досега водата от 
тоалетните и баните отиваше в река-
та. През реките, водата отива в Бур-
гаското езеро и от там в морето. Ще 
бъде пречистена, когато станцията 

заработи. Все още ни предстои ра-
бота. Съоръжението е сложно, ще 
трябва да минат месеци да заработи 
както трябва, необходима е и сери-
озна работа с екипа. Защото ПСОВ-
Айтос не е съоръжение, което да ра-
боти на «включвам-изключвам». За-
дължение на изпълнителите на про-
екта е да обучат екипа, който ще ра-
боти тук. Да има плавно преминава-
не от нулата към работеща станция. 
Засега нещата вървят добре, но не 
можем да прогнозираме преди да 
сме я пуснали.

Уникални за градския ни 
пейзаж декоративни дръвче-
та вече красят и реновирана-
та улица „Васил Левски” в Ай-
тос. В края на миналата сед-
мица общинските специали-
сти и работници засадиха 50 
дръвчета от вида „Пирамида-

лен габър”. Съседи благодари-
ха на работниците за спазе-
ното от Общината обещание 
- след ремонта, на мястото на 
премахнатите дървета да бъ-
дат засадени нови. 

Задачата да ръководи спе-
цифичната дейност по засаж-

дането на новия растителен 
вид, общинското ръковод-
ство повери на най-младия 
експерт в Общинската адми-
нистрация Мирослав Тилков, 
съвсем отскоро служител в 
Дирекция „ТСУРР”. „Времето 
е подходящо. За пирамидал-

ния габър е необходимо вре-
мето да захладнее, за да се 
хванат дръвчетата. Те са със 
здрава коренова система, ко-
ято няма да надигне плочки-
те на новия тротоар. Имат и 
добра прихващаемост, тъкмо 
заради кореновата си систе-

ма. Ако някои от дръвчета-
та не се прихванат, ще бъ-
дат заменени”, коментира за 

„Народен  приятел“ млади-
ят експерт.
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Засадиха нови 50 дръвчета - този път  
на реновираната улица „Васил Левски”
Дръвчетата са от вида „Пирамидален габър”

Пречиствателната станция e изградена, 
обучават екипа, който ще я направи работеща

14 проекта за одобрение и фи-
нансиране е подала Общинската 
администрация в Айтос по обяве-
ния конкурс от Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) и  
ПУДООС - Предприятие за управле-
ние на дейностите по опазване на 
околната среда, в рамките на На-
ционалната кампания „Чиста окол-
на среда – 2020 г.”, на тема „Обичам 
природата – и аз участвам”.

Проектите са за град Айтос и са 
13, от общо 16-те населени места 
на Община Айтос. За реализира-
не на всеки от проектите, ако бъ-
дат класирани, ще бъдат предос-
тавени до 10 000 лева, научи „На-
роден приятел“ от екипа на отдел 
„ИДРР” в Община Айтос, който под-
готви проектите.

Две бяха поканите от МОСВ, пър-
вата - към Общината и кметствата. 
Целта на кампанията „Чиста окол-
на среда – 2020 г.“ е да изгради об-
ществено отношение по въпроси-
те, свързани с опазването на окол-
ната среда. Да повиши екологич-
ната култура на гражданите и за-
грижеността им към мястото, в ко-
ето живеят. 

С реализацията на дейностите 
по Националната кампания „Чис-
та околна среда – 2020 г.” се цели 
реновиране и създаване на нови 
паркови пространства, залесява-
не и засаждане на почистени пло-
щи, създаване и възстановяване на 
зони за отдих, ремонтиране на дет-
ски и спортни съоръжения и дру-
ги. Очакваният резултат - повиша-
ване на екологичното самосъзна-
ние, формиране на позитивна на-
гласа към природата, затвържда-
ване на умения и желание за опаз-
ване на околната среда у гражда-
ните. Крайният срок за изпълнение 
на дейностите по кампанията е 31 
октомври 2020 година.

Проектите, подготвени от Общи-
на Айтос, са насочени главно към 
почистване, озеленяване, изграж-
дане и/или възстановяване на гра-
динки и площи общинска собстве-
ност, с  кътове за детски игри и мес-

та за отдих.
Втората покана е към общинските 

училища и детските градини. Проек-
тите, които те могат да реализират, 
са свързани с повишаване на еко-
логичната култура и съвременните 
тенденции в сферата на опазване 
на околната среда в образовател-
ния и възпитателен процес на мла-
дите хора. Това се постига с финан-
сиране на дейности, пряко включе-
ни и необходими за учебния и въз-
питателен процес в учебните и дет-
ските заведения. За реализиране 
на всеки от класираните проекти ще 
бъдат предоставени средства в раз-
мер до 5 000 лева. Крайният срок за 
изпращане на тези проектни пред-
ложения е 17.02.2020 г.

Едно от условията за устойчи-
вост на проектите е общественото 
участие – в т.ч. доброволен труд и 
подкрепа от гражданите, живеещи 
в предлаганите за облагородяване 
райони, частни лица и фирми, не-
правителствени организации и др. 
Включено е и изискването за актив-
ното участие на жителите от съот-
ветното населено място, както при 
самото създаване на идеята за про-
екта и подготовката на проекта за 
кандидатстване, така и при изпъл-
нение на предвидените дейности за 
реализацията му.

Резултатите от класирането на 
проектите ще бъдат обявени в срок 
до 16.04.2020 г. на интернет стра-
ницата на ПУДООС – www.pudoos.
bg, в раздела на кампанията „Чиста 
околна среда – 2020 г.“ с мото „Оби-
чам природата и аз участвам“.

НП

Община Айтос  
с 14 проекта по „Чиста 
околна среда - 2020” 

Славчо Топалов - ръководи-
тел на ПСОВ - Айтос

Дамски е екипът на лабораторията - техно-
логът и лаборантите показват на кмета Васил 
Едрев как е оборудвана

Няма значение на каква длъжност си - тряб-
ва да знаеш как работи станцията от входа до 
изхода

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на 
Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Айтос



В навечерието на 1 март, деца-
та от ІV-те групи на детска гра-
дина „Пролет”, техните учители и 
директорът Емилия Митева, гос-
туваха на общинските служите-
ли. В Ритуалната зала на Общи-
ната, с първомартенска и патри-
отчна програма, малчуганите по-
желаха здраве и успехи на общи-
нарите и им вързаха мартенички. 
Жеста им върна заместник-кме-
тът Мариана Димова, която сър-
дечно поздрави децата и ги дари 
с мартеници и подаръци.

Членовете на новоучредения 
клуб „Млади възрожденци” - де-
цата от IV „А“ група на  детска 
градина „Пролет“ – град Айтос, 
База 2, целунаха знамето и по-
ложиха клетва в навечерието 
на националния празник Трети 
март. Пред учители, родители 
и гости те целунаха знамето на 
клуб „Млади възрожденци” на  
СУ „Никола Вапцаров” и се за-
клеха да следват заветите на Лев-
ски и да бъдат достойни потомци 
на българските възрожденци. 
Гости на вълнуващото търже-
ство в детската градина бяха 
Атанас Атанасов – председа-
тел на Общински комитет „Ва-
сил Левски“ - Айтос, учители от 
СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ро-

дителите на децата. 
В навечерието на 1 март, де-

цата от ІV-те групи на ДГ „Про-
лет”, техните учители и дирек-
торът Емилия Митева гостува-
ха на общинските служители. В 
Ритуалната зала на Общината, с 
първомартенска и патриотична 

програма, малчуганите пожела-
ха здраве и успехи на община-
рите и им вързаха мартенички. 
Жеста им върна заместник-кме-
тът Мариана Димова, която сър-
дечно поздрави децата и ги дари 
с мартеници и подаръци.

НП
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Децата на детска градина „Пролет” 
вързаха мартеници на общинарите 
Младите възрожденци от ІV „А“ група положиха клетва

В Община Айтос - с първомартенски поздрав към община-
рите

След клетвата

Eвропейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Eвропа инвестира в селските райони
СНЦ „Местна инициативна група – Айтос”

ОБЯВА
за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” 
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОжЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАйН И СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
Bg06rdnp001-19.270 МИГ АйТОС- МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕйНОСТИ“

1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :
Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.
2. Допустими кандидати:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци
или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и 

физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци 

и  постоянен  адрес  за физическите  лица  на  територията  на  МИГ – Айтос.
3. Допустими дейности:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциони-

ране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здрав-

ни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчий-

ски дейности) и други неземеделски дейности.
Допустими са дейности само на територията на МИГ- Айтос.
4. Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и кон-

султанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително 
проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, 
лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т.1,2 и т.4.
Разходите за разработване на бизнес план, вкл. предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извърш-

ване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с 
изпълнението и отчитане на дейностите по проекта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допусти-
мите разходи.

5. Период за прием и място на подаване на проектните предложения:
Начална дата : 01.03.2020 г.
Краен срок: 13.04.2020 г., 17.00 часа.
Следващ, трети прием с краен срок- 18.08.2020 г., 17.00 ч., ще бъде обявен от 06.07.2020 г. при наличие на 

разполагаем бюджет по мярката
В рамките на определения срок за съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложе-

ния само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде от-

хвърлено.
6. Бюджет на приема: 429 427, 84 лева
7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:
• Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за раз-

витие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически 
услуги) е в размер на 7 500,00 лева при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък интензитет, 
минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от 7500,00 лева.

• Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и 
обновяване на туристически обекти и развитие натуристически услуги), е в размер на 500,00 лева, при интензи-
тет на помощта 5%.

• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 150 000,00 лева
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000,00 лева
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 200 000,00 лева
• Максималният размер на финансовата помощ за проекти за изграждане и обновяване на места за настаня-

ване е до 50 000 лв. с включен ДДС (съгл. чл.21, ал.4 от Наредба 22/2015 г.)
• Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за 

„минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 

година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помо-
щта de minimis. Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на турис-
тически обекти и развитие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии за избор на проекти Точки
1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 15

2. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги и/или 
производство на стоки.

10

3. Проекти, представени от физически лица – млади фермери /земеделски производители до 40 
години, включително/ (за ЕТ)

5

4. Кандидати, осъществявали дейност най- малко 3 години преди датата на кандидатстване:
- проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата 
на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 5000 лв. годишно- 5т.;
- проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата 
на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 10000 лв. годишно- 10т.;
- проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата 
на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 15000 лв. годишно- 15т.;

15

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
6. Проектът създава нови работни места
- до 3 работни места –   10 точки
- над 3 работни места – 20 точки

20

7. Иновативност- въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в 
предприятието

5

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на 
територията 5
10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5

11. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който 
кандидатстват.

5

ОБЩО 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап тех-
ническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оцен-
ка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат под-
реждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по – висока оценка/и по критерий 6 
. (Проектът създава нови работни места“- до 3 работни места – 10 точки; - над 3 работни места – 20 точки)

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по кри-
терий 5. (Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция).

При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 
11. (Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват).

9. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице 

единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружител-
ните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за 
прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e- mail: mig_aytos@abv.bg като ясно 
се посочва номера на поканата за набиране на предложения. Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен 
срок от получаване на искането, но не по- късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ –Айтос няма да дава разяснения, които съ-
държат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на 
условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Айтос: http://mig-aytos.com/
bg/ и на https://eumis2020.government.bg/

10. Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ-Айтос» Адрес: гр. Айтос, об-

ласт Бургас, ул. «Васил Левски» № 2
Телефон: 0886396816, 0878 929942
Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията 

към тях) са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://
eumis2020.government.bg

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-146/21.10.2016
Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Айтос» п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2

www.mig-aytos.com, моб.тел. +359 886 881 212; e-mail: mig_aytos@abv.bg



Интервю на  
Димитър ИЛИЕВ

- Всеки от нас понякога е 
споделял, че най-добри са 
актьорите, сред които чо-
век е израснал. На кого Ви 
се искаше да подражава-
те в тийнейджърските си 
години?

- Никога не съм искала да 
приличам на някого……да ими-
тирам, да подражавам, но ха-
ресвах Дъстин Хофман, Ме-
рил Стрийп. От българските – 
Парцалев, Калоянчев и цяло-
то това поколение на Стефан 
Данаилов, Невена Кокано-
ва, Катя Паскалева. От режи-
сьорите - Леон Даниел, София 
Огнянова, Крикор Азарян… и 
така, много са.

- Ако в началото родите-
лите Ви са били против да 
ставате актриса, днес гор-
деят ли се с Вас?

- Не са били против, но не 

знаеха, че искам да ставам 
актриса. Изненадах ги след 
като минаха първите два кръ-
га от изпитите в Академията, 
а дали се гордеят, редно е да 
питате тях (смее се).

- Кога приключва роман-
тичният период в актьор-
ската професия и каква е 
реалната действителност 
днес?

- Аз и до днес живея с ро-
мантиката с надеждата, за-
щото когато стъпя на сцената 
се чувствам в един паралелен 
свят и не мога да се откъсна 
от тази действителност. Това 
е дуендето, което имаш, то те 
крепи и движи напред. Театъ-
рът е наркотик, от който труд-
но може да се откажеш.

- А в какво намирахте 
спасението в годините на 
преход, само талантът ли 
Ви опази, или…?

- Ние бяхме випуск, който 
завърши в най-трудните годи-
ни от прехода. В така нарече-
ната Луканова зима играехме 
на полупразни салони. Хора-
та нямаха нужда от изкуство, 
гледаха само как да оцеляват, 
но надеждата някак си крепи 
човека. Винаги трябва да има 
нещо, което да те провокира и 
да мислиш, че това, с което си 
се захванал, има смисъл.

- С какво запомнихте пър-
вия и единствен сезон в 
бургаския театър?

- То не беше точно един се-
зон. Когато пристигнах в Бур-
гас бях още студентка в тре-
ти курс.

Покани ме Димитър Еле-
нов – тогава беше главен ху-
дожествен ръководител на те-
атъра. За първи път попадах 
в професионален театър. Хо-
рата ме приеха адски топло и 
досега пазя най-добри споме-

ни и чувства, както към театъ-
ра, така и към чудесната бур-
гаска публика.

- В първото интервю пре-
ди 20 години споделихте – 
цитирам: - „Аз съм млад чо-
век с късмет, но нямам са-
мочувствие”. И днес ли ми-
слите така?

- Самочувствието е нещо, 
което идва с времето. Може 
би тогава не съм се вглежда-
ла толкова много в професи-
онализма, да бъда по-витал-
на, да включвам въображе-
нието, да търся импровизаци-
ята, да виждам какво липсва. 
Ето защо от тази гледна точ-
ка мисля, че днес имам само-
чувствие.

- Повече късмет или по-
вече самочувствие е нужно 
на младите актьори днес, за 
да успяват?

- О-оо, те имат достатъчно 
много самочувствие, поняко-
га в излишък, но трябва и да 

се работи, трябва да имат мо-
тивацията да правят това, ко-
ето се нарича театър. Много 
важно е и финансовата под-
крепа.

- Сега каквото и да ка-
жем, днес Вие сте една ус-
пяла актриса. Кой е най-
краткият път към успеха?

- Няма кратък път. Театърът, 
изкуството са винаги в разви-
тие. И ако се застоиш на едно 
място – ти вече си мъртъв. Не 
смятам, че съм стигнала вър-
ха, все още.

- Ако един актьор реши да 
отстъпи от надпреварата за 
роли от блясъка на славата, 
има ли смисъл да се зани-
мава с театър?

- Ако го прави само за сла-
ва, той вече се е объркал. По-
скоро трябва да е подготвен, 
че няма как да спечели вся-
ко състезание. В живота съм 
имала неуспехи, не съм била 
в кондиция, не съм попадала 
на точния персонаж, ето защо, 
пак повтарям, актьорът тряб-
ва винаги да е в движение, 
а не в някаква безсмислена 
надпревара. 

- В такъв случай, с какво 
не Ви се иска да се сблъск-
вате в театъра?

- С големия компромис, бил 
той финансов, или някакъв 
друг. Не трябва да се снижа-
ват критериите, да се изстиск-
ват жизнените сокове.

- Имате над 50 роли – как-
во си казвате след всяка 
изиграна роля?

- Че следващата ще бъде 
още по-добра.

- А има ли роля, за коя-
то си мислите, че сте игра-
ла себе си?

- Чак себе си като цяло – не. 
По-важно е да даваш част от 
себе си и твоето виждане за 
героя. Много е страшно кога-
то не си вярваш в това, кое-
то играеш.

- Често ли попадате под 
прицела на колегиалната 
завист, благородна ли е тя 
в Народния театър?

- Това не мога да коменти-
рам, не съм обръщала внима-
ние и не ме интересува.

- Един гаф по време на 

представление ще Ви раз-
концентрира, или ще Ви 
разсмее? 

- Зависи от партньора, за-
виси от ситуацията, понякога 
ме мобилизира, а може и да 
ме разсмее.

- Продължете… играя в 
театъра, снимам в киното, 
но все още не съм си пар-
тнирала с актьори от ран-
га на...

- Е, много сложно стана. 
(Замисля се). Какво да кажа 
… може би с някой актьор от 
бургаския театър защо, не… 
Въпрос на време.

- Какво бихте посъветва-
ли всеки, който се решава 
да се запъти към театрал-
ната академия?

- Ако смята само да стане 
известен, по-добре да не го 
прави, но ако иска да научи 
нещо, да провокира себе си, 
тогава има смисъл. Актьорът 
трябва и да се самообразо-

ва, а не да разчита само на 
преподавателите.

- Средата, в която попа-
дате извън театъра, с какво 
Ви е интересна днес?

- Нямам нещо конкретно, ко-
ето правя всеки път. Различ-
но е. Зависи от настроение-
то. Понякога съм с приятели, 
а друг път съм на кино. Поня-
кога съм в клуб в добра ком-
пания, понякога съм сама… 
както дойде…

- Определят жената в на-
чалото на човек като еро-
тична, шокираща, изненад-
ваща. Кое от това стои най-
близо до вас?

- Изненадваща!
- Най-екстремното пре-

живяване, което сте има-
ла някога?

- Не съм екстремист. По-
скоро съм непредвидима 
дори и за самата себе си 
(смее се).

- За кои хора бихте ка-

зала днес – абе, живеят си 
живота?

- Въобще не съм се замис-
ляла за това… не знам, наис-
тина не знам.

- Пресъхва ли често изво-
рът на щастието за повече-
то хора днес?

- Щастието е на приливи и 
отливи.

- А какво Ви тревожи?
- Невежеството, безпъти-

ето, липсата на желание да 
положиш усилие да постиг-
неш нещо, апатията и най-ве-
че липсата на характер, лип-
сата на хармония в човешки-
те отношения.

- И да завършим така – 
след загубата на Вашия 
учител – Стефан Данаилов 
българският театър...

- Опустя. Много добри ак-
тьори от това поколение ни на-
пуснаха и редиците оредяха, 
но това е естественият ход на 
живота, за съжаление.

• „И досега живея с романтиката в театъра“

• „Много е страшно, когато не си вярваш в това, което 
играеш на сцената“, споделя популярната актриса
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Събеседник
Стефания Колева е родена на 20 юли 1973 година в 

София. Зодия „Рак”. Завършва гимназия с разширено 
изучаване на немски език. През 1991 година е приета 
в НАТФИЗ – специалност „Актьорско майсторство” за 
драматичен театър при проф. Дора Рускова. Година по-
късно с приравнителен изпит влиза в класа на проф. 
Стефан Данаилов. Като студентка в трети курс е по-
канена в бургаския театър за постановката „Тигър” на 
Шизгал. Завършва през 1996 година и до 2007 година 
е актриса в Театъра на българската армия.

А от 2010 година досега е в трупата на Народния те-
атър „Иван Вазов”.

По-значителни постановки, в които играе, са „Май-
стора и Маргарита” на Михаил Булгаков, „Емилия Гало-
ти” на Лесинг, „Хоровод” на Шницлер, „Змийско мляко” 
на Теодора Димова, „Красиви тела“ на Лора Кънингам, 
„Процесът против богомилите” на Стефан Цанев.

Снима се в телевизионните сериали „Клиника на тре-
тия етаж” (1999-2010 г.), „Тя и той” (2002-2008 г.), „По-
лицаите от края на града” (2018 г.). Неотдавна гостува 
в Бургас с постановката „Направо от асансьора”, съв-
местна продукция на Бургаския театър с продуцент-
ска къща „Ажур Пико”.

Стефания Колева:

Щастието е  
на приливи и отливи

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Владислав Димитров Гаврийски, уведомява всички заин-
тересовани лица, че има следното инвестиционно намерение, 
,,Изграждане на открит басейн до 100 куб.м. в ПИ 44094.1.1002, 
по КК на м."Тарфа", с. Лозенец, Общ. Царево”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица" №67, ет. 3



Георги РУСИНОВ

Този вторник ще се слу-
чи нещо невиждано досега в 
Бургас. По повод национал-
ния празник 3-и март близо 
100 деца от бургаски училища 
в сборен фанфарен и духов 
оркестър ще изпълнят за пръв 
път в Бургас „Ботев марш“ и 
Химна на Република Бълга-
рия, а първият кмет на града 
Нико Попов ще обяви изгрева 
на Свободата. Оркестърът ще 
е под диригентството на Ана-
стас Камиларов, който е ди-

ригент в Градския духов ор-
кестър и училищния на Музи-
калното.

 „Актьорът и водещ на меро-
приятието Пламен Каров ми 
обясни, че е попаднал на ста-
ра архивна снимка от 40-те или 
50-те години на миналия век. 
Подобно построение, какво-
то ще има сега, е имало и то-
гава на площад „Св. св. Кирил 
и Методий“ – военни знамена, 
освещаването им и т.н. Затова 
си поставихме за цел сегаш-
ното мероприятие да постиг-
не същия дух и де факто бъл-

гарската слава, която е била 
тогава, да се предаде днес и 
на младите, защото като цяло 
в днешно време те са малко 
поотдръпнати от патриотизма, 
който трябва да има у тях“, 
обясни диригентът пред „Чер-
номорски фар“.

Така че според него идеята 
за пресъздаването на исто-
рически сцени, с исторически 
личности и куп други неща е 
прекрасна. Бойни знамена ще  
им бъдат предоставени от Ар-
хива и от военните, за да мо-
гат гордо да бъдат развени под 
акомпанимента на 100 ентуси-
азирани деца.

„Оказва се, че в града има 
немалко фанфарни оркестри 
по училищата, но ги вижда-
ме изключително рядко. Един-

С це

Весела ГОРАНОВА

Над 80 опълченци от Бургаски 
регион - предимно от селата в 
Странджа, се включват в боевете 
при Шипка и Шейново, разказва 
уредникът от Регионалния музей в 
Бургас Иванка Делева. 

44-ма са опълченците от Бургас 
и региона, а още 42-ма от други 
места на страната се заселват в 
нашия край след Освобождението. 
Тук те създават семейства и ус-
тройват живота си. Някои от тях 

активно се включват в развитие-
то на Бургас. 

Повечето от опълченците са от 
селата в Странджа – Зидарово, 
Звездец, Черноморец, Крушево, 
Българи др. Това са били мъже на 
по 20 до 30 години, каза уредни-
кът от Историческия музей Иванка 
Делева: „В Странджа населението 
е било почти на 100 % българско, 
докато в Бургас са живеели пре-
димно мюсюлмани и гърци. Така че 
е нормално от града опълченците 
да са по-малко и въпреки това има-

ло е българи с патриотично само-
съзнание, които се включват като 
доброволци във войната.“ 

Много от бургаските опълченци 
са се отличили при боевете при 
Шипка и Шейново. Някои от род-
ствениците им по-късно през годи-
ните са предоставили техни меда-
ли, лентички за отличия, снимки, 
оръжия на местния Исторически 
музей. 

42-ма са опълченците, придошли 
в Бургаския край. Те са се засе-
лили тук след Освобождението, 

привлечени от бурното раз-
витие на Бургас. Има пре-
селили се от старопла-
нинските градове, Сливен, 
Стара Загора, Котел, Шумен, 
Батак, Велико Търново и др. 
Христо Михайлов е станал 
околийски управител, Петър 
Райчев е бил кмет около 1902 
– 1903 година, Петър Казасов 
е друг известен опълченец, 
участвал в управлението на 
града. 

Това е само част от ис-
торията около бургаското 
участие, която може да се 
види и прочете в Бургаския 
исторически музей. По тра-
диция той е отворен на наци-
оналния празник, а масово 
жители на Бургас се сещат 
за него точно на 3-ти март. 

На 3 март се сещат, че му-
зеят е мястото, където могат 
да усетят празника и да по-
кажат историята на децата 
си, казва още Делева.

И утре ще може да се види 
изложбата, която проследя-
ва основните битки по вре-
ме на Руско-турската вой-
на, бургаското участие, съз-
даването на първата бурга-
ска община и първият бур-
гаски кмет Нико Попов.  
Във витрини са подредени 
вещите на опълченците, ко-
ито са предоставени от тех-
ните роднини. 

Специално място е отре-
дено и на полк. Лермонтов, 
чийто отряд влиза в Бургас 
и възвестява свободата. Той 
и дъщеря му Александра са 
символи на Освобождението 
на града и региона. „Тук бит-
ки и кръвопролития няма, 

тук просто отрядът на полковник 
Лермонтов носи вестта за прибли-
жаването на Освобождението“, 
разказва Делева. В Бургас той 
получава чин генерал, а дъщеря 
му, която е аристократка и дос-
та фина дама, взема дейно учас-
тие във войната като се включва 
като медицинска сестра, участва 
в създаването на военна болница-
лазарет и съпровожда армията до 
Сан Стефано. 

Цялото население посреща от-
ряда на полк. Лермонтов и от дан-
ните от Държавен архив се по-
твърждава, че бургазлии официал-
но честват през годините  6 февру-
ари. Тогава специално се украсява 
главната улица „Александровска“. 
През  1880 година е издигнат пър-
вият паметник в чест на осво-
бодителите,  след това през 40-
те години се построява нови-
ят паметник, който се намира до 
Математическата гимназия.

Бургазлии могат да видят в из-
ложбата  и да научат  как за-
почва административното ус-
тройство на града веднага след 
Освобождението. Първият кмет 
Нико Попов има нелеката зада-
ча след временното руско упра-
вление да започне цялостна ор-
ганизация на града, хигиена, учи-
лища. „Сложни и размирни били 
бургашките работи“, пишат тогава 
вестниците. С много сили той тръг-
ва да прави града привлекателен, 
по онова време той е населяван 
от различни етноси и трудно мо-
гат да се случат противоборства, 
освен за търговски дела.

Освобождението заварва 
Бургас с 3000 души население, 
десет години по-късно той вече е 
14 000 души.
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МарТ
Трети

Учениците ще изпълнят  
„Ботев марш“ и Химна на 
Републиката навръх празника

Документи, които показват как са отбелязвали през годините в Бургас 
Деня на Освобождението 

Снимки: Държавен архив - Бургас

Духов оркестър от 100 бургаски деца, гвардейци и  

Над 80 опълченци от региона се включват  
в боевете при Шипка и Шейново
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ствено това става може би на 
24 май, когато всички училища 
се включват в шествието. Зато-
ва решихме да обединим всич-
ки в тази идея и чрез тази въз-
становка да покажем, че бурга-
ските деца имат дух. Дай Боже, 
това да се превърне в една ху-
бава традиция от тук нататък“, 
каза още Камиларов.

Той посочи, че най-вероят-
но ще има специални благо-
дарности към гвардейците от 
Професионалната гимназия по 
електротехника и електроника 
„Константин Фотинов“, които 
са отделили доста време в ре-
петиции. Барабанчиците също 
са много надъхани и дори вече 
са заснели видео от репетици-

ите си. Те ще оформят шпалир 
от двете страни на площада, а 
до тях ще застанат знаменос-
ци с бойни знамена. 

„Казаха ми, че са репети-
рали усилено и през уикенда 
и са били много подготвени. 
Аз лично не очаквах, че деца-
та ще приемат чак толкова се-
риозно задачата, но го напра-
виха“, заяви диригентът.

Техническата подготовка за 
събитието е отнела около две 
седмици. Реално обаче повече 
от месец Камиларов се среща 
с преподавателите, за да на-
прави необходимото проучва-
не къде какво е необходимо.

„Честно казано, аз като ди-
ригент на училищния оркестър 

в Музикалното и като дири-
гент на Градския духов оркес-
тър, не познавам колегите си, 
които са в училищата и това 
беше много добър повод да мо-
гат всички да се обединят, да 
обменят идеи, да разкажат за 
проблемите си, тъй като не са 
малко– липса на инструменти, 
финансиране – нещо, което е 
навсякъде“, посочи той.

Единствено Камиларов съ-
жалява, че няма да се случи 
военното участие в ритуала.

„По устав не може да има 
военен ритуал, без да има во-
енно събитие. Така че това, ко-
ето ще е  на площада, ще е ци-
вилно събитие с патриотичен 
характер. Военните ще вземат 
участие в останалите събития 
през деня“, коментира той.
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Трети март

На празника в Бургас
Какво

Къде
От Морска гара тръгва  
„Българовско шествие“

За 3-та поредна година на 3-и март  ще се  прове-
де  „Българовско шествие".

Събитието се организира навръх националния празник 
в памет на посечените християни през 1878 година в храм  
„Св. Атанасий" - град Българово и Освобождението на на-
селеното място.

Автошествието ще тръгне от Морска гара около 10. 00 
часа, ще премине по централни  улици на Бургас и ще се 
насочи към Българово.

Поканени са всички, които искат да се присъединят с пре-
возно средство към инициативата. Участниците ще получат 
инструкции от организаторите и органите на МВР-Бургас за 
правилно и безпрепятствено преминаване на шествието. 
Няма да се допускат партийни или противопартийни лозун-
ги, както и лица във видимо нетрезво състояние.

Участниците в автошествието се предвижда да пристиг-
нат на площада на Българово около 10:45 часа, след което 
ще имат възможност да се насладят на пъстра фолклорна 
програма. Под звуците на тъпани и гайди, те ще се отпра-
вят на пешеходно шествие до храм „Св. Атанасий", в който 
са съхранени костите на всички православни християни и 
жителите на града, които са изгубили живота си в борбата 
за Освобождението.

Честването ще завърши с поднасяне на цветя и венци 
пред костницата.

„Българовско шествие" 2020 се организира от сем. 
Карашеви с подкрепата на фондация „Докосни щастието",  
New Race MCC, кметство Българово и Община Бургас .

Вход свободен в бургаските музеи, 
градската галерия, галерия „Баев“ 
и изложбената зала на Дружеството 

на бургаските художници
На 3 март - Деня на Освобождението на България, бур-

гаските музеи, галерия „Георги Баев", галерия „Петко 
Задгорски" и изложбената зала на Дружеството на бурга-
ските художници ще бъдат отворени за посетители и с вход 
свободен.

В галерия „Георги Баев" на булевард „Демокрация" 6 е 
подредена изложбата „Цветя за любимите". В градската га-
лерия „Петко Задгорски"  на улица „Митрополит Симеон" 
24 ще може да се разгледа впечатляващата експозиция с 
творби на Стоян Цанев, а в изложбената зала на бургаски-
те художници  на улица „Александровска" 22 са представе-
ни творби на млади автори.

Регионалният исторически музей - Бургас ще отвори вра-
ти за безплатен достъп на посетители в четирите експози-
ции на РИМ - Бургас:

Историческа, улица „Лермонтов" № 31,
Етнографска, улица „Славянска" № 69,
Природонаучна, улица  „Константин Фотинов" № 30,
Археологическа, улица  „Богориди" N 21,
 Те ще приемат посетители от 9:00 до 17:00 часа.    

исторически възстановки за 3-и март

Диригент Анастас Камиларов коментира, че събитието, в ко-
ето около 100 бургаски деца ще се включат в общ фанфарен 
оркестър за 3-и март може да стане традиционно. Според него 
именно това е едно от нещата, с които площад „Св. св. Кирил 
и Методий“ може да се оживи. Наскоро имаше и обществено 
обсъждане за това.

„Имаше също така идея за открита опера, но не знам чис-
то технически дали акустиката на площада ще го позволи. 
Надявам се общината да влезе в положение на колегите и да 
се вслуша в съветите им и да се прецени какво може да се 
случи там. Според мен лично, площадът може да бъде мно-
го добра сцена на изява, не само на професионалисти, но и 
на децата в града. Миналата година например имаше открити 
сцени, на които участваха млади таланти, с различни стилове 
и различна музика. Това също може да се направи, за да се 
оживи площадът и да не са само тези къщички там. Смятам, 
че ще е доста интересно“, заяви той.

Според него лятно време няма да пречат, тъй като ученици-
те почиват, а и в района няма толкова много частни жилища, 
където живеят бургазлии.

Диригент Анастас Камиларов: 
Вслушайте се в експертите за 

площад „Св. св. Кирил и Методий“

Над 80 опълченци от региона се включват  
в боевете при Шипка и Шейново

Какво друго може да предложи една библиотека на хора-
та, освен храна за душата? Бургаската ще се включи актив-
но, наред с другите градски културни институти, в отбелязва-
нето на 142 години Свободна България. Ето как:

* 2 - 13 март, улица „Булаир", от 09.00 до 18.00 ч.
Изложба „Пътят към Освобождението на един народ", пос-

ветена на 142 години Свободна България и 126 години от пуб-
ликуването на първия български роман „Под игото". Романът, 
който е размисъл за историята и народната съдба, за преврат-
ностите, великите цели, израстването на духа, достигането до 
мисълта за борба, приемането на идеята за свобода като висш 
идеал. Онази Свобода, която е най-важното и най-достойно 
постижение на българския народ, неотменна част от българ-
ското самосъзнание и национални ценности.

* 2 март - 13 март
Книжното богатство на РБ „Пейо К. Яворов", посветено на 

142 години от Освобождението, може да бъде видяно в обо-
собените за целта места на улица „Богориди" № 21 (Заемна 
служба за възрастни) и улица „Шар планина" №18 (Научна 
читалня „Владимир Василев", Справочно-библиографски от-
дел и Краезнание).

* 2 март, улица „Булаир" №10, от 17.00 ч.
Театрален спектакъл "...Те достойно защитиха името на 

България...", в изпълнение на Театрална формация „Талантино". 
Гост-лекторът Митко Иванов ще разкаже на присъстващите за 
свободолюбивия и прогресивен дух на българския народ.

* 3 март, от 17. 00 ч., на улица „Булаир" № 10
Излъчване на Документалната поредица „Българско военно 

чудо", включваща историческите късометражни филми: 
„Освобождението на България 1878 година" ;
„Българската епопея 1877-1878 година"; 
„Плевенската епопея";
„Шипченската епопея" .
Това е съвместен проект на сдружение „Българска история" 

и ЗАД "Армеец", който пресъздава най-големите постижения 
на българската армия.

* 4 март, от 17. 00 ч., на улица „Булаир" №10
Представяне на българския  исторически игрален филм „Под 

игото", чиято премиера е била на 10 ноември 1952 година. Под 
режисурата на  Дако Даковски, създаден по едноименния ро-
ман на Иван Вазов. Главните роли се изпълняват от Мирослав 
Миндов, Лили Попиванова, Петко Карлуковски, Константин 
Кисимов, Иван Димов, Васил Кирков, Силви Вартан и др. 
Музиката е на Филип Кутев. Сценарий: Павел Спасов, Георги 
Крънзов. Оператор е Бончо Карастоянов.

* 5 март, от 17.00 ч., улица „Булаир" № 10
Представяне на историческата драма „Героите на Шипка" 

от 1954 година, на режисьора Сергей Василев, по сценарий 
на Аркадий Первенцев. В главните роли: Апостол Карамитев, 
Петко Карлуковски, Стефан Пейчев, Катя Чукова, Иван 
Переверзев, Виктор Авдюшко, Константин Сорокин и дру-
ги. Музиката във филма е композирана от Николай Крюков 
и Филип Кутев.

С изложба, кино и театър Бургаската библиотека  
ще почете Освобождението 

142-та годишнина от Освобождението на страната ни от ос-
манско владичество ще бъде отбелязана в Поморие с тър-
жествен концерт.

Честването във вторник ще започне в 10.00 часа пред памет-
ните плочи на участниците в Освободителната война, в цен-
търа на града, с издигане на националния флаг на Република 
България.

Свещениците от храм „Свето Рождество Богородично“ ще 
отслужат благодарствен молебен, а в памет на всички герои, 
загинали в Руско-турската  освободителна война, ще бъдат 
поднесени венци и цветя.

Празничната програма ще продължи от 11.30 часа, с участи-
ето на Детски фолклорен танцов ансамбъл „Раковина“ с ръко-
водител Владимир Данаилов, Общински духов оркестър с дири-
гент Ангел Панцирков, танцови и хорови състави от  Ахелой и 
село Александрово, ТК „Поморие”, ПК „Св. Георги” – Поморие 
и „Ротари клуб” – Поморие.

В навечерието на празника, на 2 март 2020 година, в 12.10 
часа, учениците от СУ „Иван Вазов” - град Поморие ще пред-
ставят традиционната фотоизложба „Да погледнем на България 
с очите на Вазов”, а екипът на Народно читалище „Светлина 
1939“ - град Поморие кани всички на тържествен концерт, пос-
ветен на Освобождението на България, който ще започне в 
18.00 часа, същия ден, в залата на читалището.

Поморие отбелязва  
142 години от Освобождението

Михаил КОЛЕВ

Група от около 40 човека от 
Средец ще отиде до паметни-
ка „Шипка“ навръх 3 март. Тя 
ще бъде водена лично от кмета 
инж. Иван Жабов. Пътуването 
ще бъде на 2 март, като при-
състващите първо ще посе-
тят забележителностите на 
Казанлък и ще преспят там. 
На другия ден рано сутринта 
започна походът към истори-
ческото място. Част от него 
ще бъдат и децата от средец-
ките клубове по борба и кара-

те, които през изминалата го-
дина донесоха множество от-
личия на града. 

„Нашата цел е те да се до-
коснат до това място, тъй 
като Шипка е най-важният 
връх в историята на България. 
Там е било разковничето на 
Освобождението на родината 
ни. Трябва да тачим тази дата 
и този връх и да се преклоним 
пред великата саможертва 
на героите ни, които си дадо-
ха живота, за да бъдем днес 
свободни и да се наричаме 
българи. Споменът от герои-

зма не трябва да избледня-
ва и затова сме длъжни да го 
предадем на децата ни“, зая-
ви пред вестник „Черноморски 
фар“ инж. Жабов. 

За всички пътуващи до 
Шипка средецчани ще има 
осигурени трибагреници, а гра-
доначалникът ще развее зна-
мето на община Средец, кое-
то му бе подарено от местния 
алпинист Красимир Жеков. 
„Флагът е по-специален, тъй 
като бе развят през 2016 годи-
на на връх Монблан (4808 м) – 
най-високият в Алпите и цяла 
Западна Европа. Убеден съм, 
че след като бъде развято на 
Шипка, това няма да бъде по-

следното му взимане на зна-
чими места“, допълни Иван 
Жабов.

Инициативата с посещава-
нето на Шипка е част от кам-
паниите, посветени на 60-го-
дишнината от обявяването на 
Средец за град. 

Програмата за национал-
ния ни празник в Средец ще 
започне в 09:30 часа с изди-
гане на националния флаг 
на България, както и този на 
Европейския съюз. След това 
ще се отслужи молебен за 
падналите славни герои, а на-
края ще бъдат поднесени вен-
ци и цветя на паметната пло-
ча в града.

Със специално знаме група 
от Средец ще покори Шипка

Походът ще води кметът 
инж. Иван Жабов
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Михаил КОЛЕВ

Ръководството на „Нефтохи-
мик“ ще се срещне с предста-
вители на основния спонсор на 
тима „Ефбет“, научи вестник 
„Черноморски фар“. Причина-
та е високата сметка за ток на 
стадиона в комплекс „Лазур“ 
през януари тази година. Ока-
за се, че цената за изразход-
ваната електроенерия на 
спортното съоръжение през 
първия месец на 2020-а е 4000 
лева.

Пред медията ни от управа-
та на „шейховете“ признаха, че 
сумата наистина е доста голя-
ма и затова с хора от „Ефбет“ 
ще бъдат обсъдени „някои въ-
проси“.

„Преди подписването на до-

говора бяха проведени ня-
колко срещи, на една от тях 
присъстваше и човек от ръ-
ководството на генералния 
спонсор от „Ефбет“. Бяхме 
запознати с условията на 
стадиона, нужните ремон-
ти и ангажиментите на соб-
ственика при евентуален 
договор. Бяхме предупре-
дени и за разходите за об-
служване на спортното съ-
оръжение, които са необхо-
дими за поддръжка и екс-
плоатация. Целта пред ръ-
ководството бе „Нефтохи-
мик“ да се завърне на своя 
стадион, но естествено, че 
това не беше на всяка це-
на и излишни разходи на 
средства. Ние стриктно 
спазваме параметрите по 

консервативно структури-
рания ни бюджет и рабо-
тим по изпълнението на 
поставените цели“, заяви 
Андрей Рунчев, председа-

тел на Съвета на директорите 
на „Нефтохимик“.

Все още не е ясно кой ще по-
крие въпросната сума от 4000 
лева – клубът или общината, 
тъй като тя има 80,82% собстве-
ност върху „Нефтохимик“.

Относно появилите се твър-
дения, че между клуба и соб-
ствениците на стадиона има 
клауза в договора, според ко-
ято сметката за ток да започ-
ва от цена 3000 лева, незави-
симо от изразходваната елек-
троенергия, Рунчев е категори-
чен, че това не е така.

Темата с цената на тока бе 
повдигната по време на засе-
дание на постоянната Комисия 
по спорт, деца и младежки дей-
ности към Община Бургас през 
февруари. Сериозната сума 

учуди членовете в нея, които 
поискаха да бъде организира-
на среща между техни предста-
вители и такива на „Нефтохи-
мик“. Според съветници няма 
как подобна ценова стойност 
да бъде достигната, и то през 
януари, тъй като на „Ефбет Аре-
на“ тогава не са се провежда-
ли двубои, които да налагат 
пускането на осветлението.

Преди да се завърнат в Бур-
гас, „шейховете“ приемаха сво-
ите противници на „Арена Со-
зопол“. Желанието на фенове, 
играчи и ръководство бе тимът 
да се завърне на „Лазур“. То-
ва стана факт през есента, ко-
гато основен спонсор стана 
„Ефбет“ и поради тази причи-
на бе сменено името на спорт-
ното съоръжение.

Михаил КОЛЕВ

Отборът на „Черномо-
рец“ направи изненадващо 
равенство като домакин с 
„Гигант“ (Съединение). 
Срещата от 19-ия кръг на 
Трета югоизточна лига за-
върши при резултат 1:1. 
Двата тима са съответно 
четвърти и пети в класира-
нето, но в мача помежду 
им през есента бургазлии 
успяха да спечелят госту-
ването си с 0:3.

Двубоят на стадион „Чер-
номорец“ премина изцяло 
под диктовката на „акули-
те“, но само липсата на 
късмет и добрите изяви на 
вратаря на „Гигант“ попре-
чиха момчетата на Слави 
Костенски да се поздравят 
с успеха.

Сред присъстващите фе-
нове на мача се появиха ко-

ментари, че играчите от Съ-
единение са изключително 
нахъсани и нищо чудно да 
са били мотивирани финан-
сово от трети отбор.

Въпреки равния резултат 
ръководството на бурга-
ския тим е доволно от 
представянето на футболи-
стите и е категорично, че 
целта продължава да е кла-
сиране още тази година 
във Втора лига. Това оба-
че изглежда все по-невъз-
можно, след като лидерът 
„Созопол“ записа успех с 
1:0 като гост над „Дими-
тровград“. По този начин 
разликата между „небе-
сносините“ и четвъртия 
„Черноморец“ отново е 9 
точки.

В следващия кръг „аку-
лите“ гостуват на „Миньор“ 
(Раднево). Мачът е на 7 
март от 15:00 часа.

Чф

Голям френски бранд избра модерния 
плувен комплекс „Парк Арена" ОЗК да сни-
ма новата си реклама. Клипчето на извест-
ните бисквитки, чиято първа рецепта е от 
началото на ХVІ век, е снимано за два дни, 
с много статисти и няколко артисти, наети 
за специални роли. Интересен е фактът, че 
изявени бургаски плувци също са част от 
впечатляващия рекламен спот. Модерни-
ят плувен комплекс бе избран тази година 

и от италианска компания за високоско-
ростен интернет „Fast web", в чийто рекла-
мен клип блесна световната шампионка по 
плуване на 1500 метра свободен стил Си-
мона Куадарела. Известната състезателка 
е споделила, че е впечатлена от условия-
та, които предлага комплексът и би го 
включила като привлекателно място за 
тренировъчна подготовка на световно ни-
во.

Бургаски плувци 
участваха в реклама 
на френски бисквити

Ръководството на „нефтохимик“  
се сРеща със спонсоРа 

ВОЛЕЙБОЛ

Cтра ни ца 14 2-5 Март 2020

ФУтБОЛ

„Гигант“ препъна 
„Черноморец“ за 

втора лига

ПК "НАПРЕД" - ГРАД АЙТОС
ПОКАНА

На основание чл. 16, ал. 3, т.1 от ЗК, чл. 23 от Устава на кооперациите, и 
в изпълнение на Решение на УС с протокол №1 от 14.02.2020 г., УС свиква 
75-то Общо годишно събрание на ПК "Напред" - гр. Айтос, на 19.03. 2020г. 
/четвъртък/, от 9.00 часа, в Заседателната зала на Община Айтос - гр. 
Айтос. Поканени за участие са всички член-кооператори, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекратяване на 

членство в кооперацията. Докл.: Председателят на ПК
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 2019 година. 

Докл.: Председателят на ПК
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и основните насо-

ки за развитие на дейностите на ПК "Наапред" - гр. Айтос за 2020 година.  
Докл.: Председателят на ПК

4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и отчет за дейност-
та му през 2019 година. Докл.: Председателят на ПК

5. Определяне на средства за дейността на Контролния съвет през 2020 г. 
Докл.: Председателят на ПК

6. Вземане на решение за ипотекиране на недвижимо имущество, като 
гаранция по кредити и делегиране право на Председателя на ПК "Напред" - 
гр. Айтос да сключва договори за кредити. Докл.: Председателят на ПК

7. Вземане на решение за разпореждане с недвижимо имущество, соб-
ственост на ПК "Напред" - гр. Айтос. Докл.: Председателят на ПК

8. Избор на делегати за Общото годишно отчетно събрание на РКС 
"Черноморие" - гр. Бургас. Докл.: Председателят на комисията по пред-
ложенията.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Материалите за събранието се намират в Счетоводството и всеки 

член-кооператор може да се запознае с тях от 10.03. до 19.03. 2020 го-
дина, без събота и неделя, от 7.30 ч. до 16.00 часа.

2. Всеки член-кооператор трябва да се регистрира за участие в събра-
нието от 8.30 часа до 9.00 часа на 19.03. 2020 г.

3. На основание чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, при липса на 
кворум, събранието ще започне 1 час по-късно от първоначално обявения 
- от 10.00 часа, като решенията ще бъдат законни, независимо от броя на 
членовете, които присъстват.

УС на ПК "Напред" - град Айтос

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-110/28.02.2020 г. на кмета на общи-
ната

ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен кон-
курс за отдаване под наем, за срок от 3 години на общински терен с 
площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.1 по КККР 
на гр.Царево, актуван с АЧОС № 71/30.09.1997 г., предвиден в схе-
мата за преместваеми обекти за поставяне за „фризьорски услуги”.

Условия за провеждане на търга:
- Начална тръжна наемна цена на месец в размер на 35.00 лв. без 

ДДС и годишна наемна цена – 420.00 лв. без ДДС, 
- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от пър-

воначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.
Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения 

по изпълнение на договора:
В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на 

участника спечелил публично оповестения конкурс, последният вна-
ся първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец.  
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на 

Община Царево до 16,00 ч. на 17.03.2020г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

18.03.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община 

Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с 
наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и и депозит за 
участие в размер на 42 лева, представляващ -10 % от началната тръж-
на годишна цена,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG65 STSA 
93003391581610, най-късно  до 17.03.2020г.

Дата на отваряне на предложенията-19.03.2020г., час-10,00 часа, 
място- заседателната зала в сградата на Общинска администрация 
Царево.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидата след за-
купуване на тръжната документация и внасяне на депозита за  учас-
тие, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Заради високата 
сметка за ток на 

стадиона

„Черноморски фар“

Волейболистите на „Неф-
тохимик 2010“ (Бургас) побе-
диха като домакини „Лев-
ски“ (София) с 3:0 (25:20, 
25:20, 25:16 ) в мач от осем-
надесетия кръг на Суперли-
гата при мъжете, който се 
игра в бургаската зала 
„Младост“. 

С това шампионите запи-
саха 16-и успех в първен-
ството, като с две загуби и 
47 точки продължават да ог-
лавяват класирането в ели-
та. 

Състезателите на Бургас 
имаха водеща роля и в три-
те части на мача. Левскари-

те се опитаха да дадат от-
пор на домакините, като на 
моменти имаше равностой-
на игра, но това им се полу-

чаваше до средата на пър-
вите два гейма, след което 
бургазлии се откъсваха и 
правеха разлика. 

В третата част след равен-
ството 8:8, волейболистите 
на „Нефтохимик“ направиха 
солидна преднина, а това 
пречупи гостите. „Нафтата“ 
затвори гейма като остави 
съперника на едва 16 точки 
и записа чиста победа. 
Топреализатор за бургазлии 
беше Мирослав Градинаров 
с 15 точки (2 блока, 1 ас и 
57% ефективност в атака) за 
победата. Капитанът Нико-
лай Николов и Георги Петров 
пък добавиха по 9 точки за 
успеха. 

Разпределителят на бур-
газлии Добромир Димитров 
бе избран за най-полезен 
състезател (MVP) в мача.

„Нефтохимик“ не пуска 
върха, помете „Левски“

Андрей Рунчев



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здра-
вословен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Вяра и общество с Горан Бла-
гоев /п/
13:30 - Предисторията: Богове и поклон-
ници документален филм/4 еп./
14:05 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс ани-
мационен филм
14:45 - Островът на сините птици тв 
филм
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Епопея на забравените: Ода за 
Паисий Хилендарски
19:10 - Корпорация "Приключения" тв 
филм /2 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - История.bg От Сан Стефано 
до Берлин
22:00 - Телевизионен театър: "Нос" тв 
постановка, режисьор Павел Павлов, с 
участието на: Николай Бинев, Домна Га-
нева, Люба Алексиева, Вълчо Камарашев, 
Марин Янев и др.
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Младият Върколак 5 тв филм 
/9 еп./ (12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здра-
вословен лайфстайл/п/

 
06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - 
анимация, еп.4
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" /п./
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.24
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.83
16:00 - "Спасители в планината" - с.6 
еп.11
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - 
с.2 еп.1
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.37
21:00 - "MasterChef" - кулинарно 
шоу, с.6
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - с.2 еп.7

01:00 - "Спасители в планината" /п./ - 
с.6 еп.11
02:00 - "Преди обед" /п./
04:10 - "Втори шанс" - еп.62
05:00 - "Лице в лице" /п./
05:30 - "Безушко и двуушка" - анимация, 
семеен (Германия, 2013 г.), режисьори 
Тил Швайгер и Мая Грефин Роткирх

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 - "Като две капки вода" - риали-
ти, нов с.

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" -  с. 7
00:30 - "Комисар Рекс" -  с. 11
01:30 - "Уил и Грейс" 
02:30 - "Завинаги свързани" 

06:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
12:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
13:00 - Новини
13:15 - Пътуващо читалище - с Ивай-
ло Шопски
14:15 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - Премълчани истини - с Мин-
чо Христов
21:00 - България на живо - с Иво Божков
22:00 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
04:30 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков

06:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1 /п/
06:50 - "Моят ангел пазител" - романтич-
на драма с уч. на Алиса Милано, Стокард 
Чанинг, Иван Сергей, Ерик Уинтър, Крис-
тин Бут и др.
08:40 - "Втори шанс за успех" - семеен с 
уч. на Емили Морис, Нина Пиърс, Адам Ту-
оминен, Кармел Джонсън и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1, 2 еп.а
12:50 - "Тиха нощ, луда нощ" - комедия с 
уч. на Даян Кийтън, Алън Аркин, Джон Гуд-
ман, Ед Хелмс, Мариса Томей и др. /п/
15:00 - "Агент Коди Банкс" - комедия с 
уч. на Франки Мюниц, Хилари Дъф, Андрю 
Франсис, Синтия Стивънсън, Арнолд Во-
слу, Кейт Дейвид и др. /п/
17:00 - "Доблестни мъже" - драма с 
уч. на Том Круз, Джак Никълсън, Деми 
Мур, Кевин Бейкън, Кевин Полак, Дж. Т. 
Уолш и др.
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 9
21:00 - "Американска схема" - крими-
нална драма с уч. на Крисчън Бейл, Ей-
ми Адамс, Брадли Купър, Джеръми Ренър, 
Дженифър Лорънс, Джак Хюстън, Май-
къл Пеня и др.
23:50 - "От местопрестъплението" - 
с. 9 /п/

06:40 - Колоездене: Курне Брюксел - Курне
08:00 - Колоездене на писта: Световно пър-
венство в Берлин, четвърти ден
09:30 - Снукър: Шампионат на играчите, финал
11:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Ла Туал, слалом за комбинация, жени
12:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Хинтерщодер, супер Г, мъже
12:45 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Хинтерщодер, гигантски слалом, мъже
13:15 - Ски скокове: Световна купа в Лахти, 
отборно състезание
14:00 - Ски скокове: Световна купа в Лахти, 
индивидуално състезание
15:00 - Колоездене: Обиколка на ОАЕ, сед-
ми етап
16:00 - Колоездене: Хет Нювсблад
16:45 - Колоездене: Курне Брюксел - Курне
17:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Ла Туал, слалом за комбинация, жени
18:30 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Хинтерщодер, гигантски слалом, мъже
19:15 - Ски скокове: Световна купа в Лахти, 
индивидуално състезание
20:25 - Джудо: Голям шлем в Дюселдорф
20:55 - Новини
21:00 - Олимпийски игри: "На преден пост"
21:30 - Олимпийски игри: "Незабравими олим-
пийски моменти"
22:00 - Олимпийски игри: "Кралете на сърфа"
23:00 - Новини

06:15 - "Камиони по леда" - риалити, с. 7

07:15 - "Женени с деца" - с. 10 /п/

07:45 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 8 /п/

08:45 - "Касъл" - с. 7

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

16:50 - "Десперадо" - уестърн с уч. на 
Антонио Бандерас, Салма Хайек, Стив Бу-
шеми, Карлос Гомез, Куентин Тарантино, 
Хоаким Де Алмейда, Чийч Марин и др. /п/

19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1

20:00 - "Скорпион" - с. 4, 2 еп.а

22:00 - "Лоша провинция" - екшън с уч. 
на Мат Дилън, Уйлям Дефо, Нийл Макдо-
ноу, Ейми Смарт, Крис Маркет и др.

00:00 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4 /п/

01:00 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

понеделник
Температура: 4/16°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 0%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 35%

вторник
Температура: 7/18°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 0%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 30%
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Жаклин НОТЕВА

Кметът на община Созопол 
Тихомир Янакиев поиска 
прошка от жителите 

на общината. Това той напра-
ви в града по време на праз-
ненства за 1 март. На същия 
ден бе и Сирни Заговезни.

„Созопол грее, но 
не само със своята ук-
раса, а и с вас – него-
вите хора. Моята обич 
към вас е без всякакво 
съмнение. Днес е Сир-

ни Заговезни и прошката се 
поисква и предполагам, че и 
вие ще ми дадете. В качество-
то си на човек ви искам прош-
ка за дела, думи, извършени и 
изречени волно или неволно, 
като същевременно аз давам 
своята на този, който ми е по-
искал“, заяви той, а изказва-
нето му бе посрещнато с ап-
лодисменти.

В града се проведоха праз-
ненства по случай Баба Мар-
та, Сирни Заговезни и Де-
ня на художествената само-
дейност. Голям бе интере-
сът и много самодейни със-
тави, както и малки и големи 
се включиха и след това бя-
ха наградени по повод Деня 
на самодееца.

Иначе Янакиев посети и 
Зидарово, което е едно от 
най-големите села не са-
мо в общината, но и в цяла 

Странджа. Там бяха проведе-
ни кукерски игри. На страни-
цата на общината във Фейс-
бук пише, че традицията е 

била малко пренебрегвана, 
но с помощта на кмета над 
30 кукери са се събрали за 
празника.
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Шедьоври на б Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Кметът Тихомир Янакиев поиска 
прошка на Сирни Заговезни

На Сирни Заговезни, освен че искаме и даваме прошка, в Малко Търново тра-
дицията всяка година води Белия кукер от къща на къща. Той гони злото и по-
желава здраве и добра година. Снимки с Белия кукер пусна в социалната мре-
жа и кметът на малкото градче Илиян Янчев.

„Кукерът и бродиловската кукерска 
дружина посетиха нашия дом!“, пох-
вали се народният певец Костадин 
Михайлов, който ревностно тачи тра-
дициите. А с традиционното кукер-
ско хоро  дружината прогонва ло-
шите духове.

За разлика от други части на Бълга-
рия в Странджа кукерът в дружината 
е само един. Той е облечен в кожух, 
съшит от седем бели агнешки кожи, 
обърнати с вълната навън. Той не по-
ставя маска на лицето си. Вместо то-
ва то е начернено със сажди.

В свитата на Белия кукер има и 
други персонажи, като  „кукерски 
цар“, „баба“, „булка“, „доктор“, „поп“, 
„магаре“.

Белият кукер обиколи Бродилово

Созополски самодейци 
си спретнаха карнавал
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