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Силвия ШАТЪРОВА

Бургас е нащрек за 
коронавируса, ще бъ-
дат взети спешни пре-
вантивни мерки след 
като вчера бяха откри-
ти първите случаи в дър-
жавата.

Спешно в късния сле-
добед вчера кметът 
Димитър Николов сфор-
мира Кризисен общин-
ски щаб след заседани-
ето на Министерски съ-
вет и заповедта на ми-
нистъра на здравеопаз-
ването. 

В него участват дирек-
торът на РЗИ-Бургас – 
д-р Георги Паздеров, 
директорът на УМБАЛ-
Бургас – д-р Бойко 
Миразчийски, дирек-
торът на Белодробната 
болница – д-р Евелина 
Трошанова, предста-
вители на общински-

те здравни заведе-
ния, представител на 
Комплексния онкологи-
чен център, заместник-
кметовете на Община 
Бургас. 

Общинският щаб ще 
координира серия от 
мерки за превенция на 
заболяването от COVID-
19. Планираните култур-
ни мероприятия на те-
риторията на общината 
се отлагат. Планираните 
спортни събития ще се 
провеждат без публи-
ка. Забранява се про-
веждането на масови 
мероприятия с участи-
ето на деца. Тази сед-
мица от културния ка-
лендар сигурно ще от-
паднат постановки на 
Държавна опера, кате-
горично отпада и фес-
тивалът „София филм 
фест на брега“, научи 
„Черноморски фар“.

Роднини на нелепо 
загиналите край Бургас 

затвориха пътя за Созопол
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Кръстът на „Шилото“ бе почистен 
от грозни надписи и рисунки Стр. 3
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БСП-Бургас преизбра 
председателя си

БуРгаС нащРек  
за коРонавиРуСа

4 кметът Димитър николов сформира 
общински кризисен щаб

4 отменят културните събития за седмицата
4 Дезинфекцират автогари и автобуси
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Силвия ШатЪрОВа

БСП-Бургас преизбра 
председателя си Живко 
Господинов за още един 
мандат от четири години.  
Това решиха делегатите 
на XXII-ата общинска кон-
ференция, която се със-
тоя в събота и продължи 
близо девет часа. Деле-

гатите гласуваха още за 
състав на Общинския съ-
вет и за делегати на на-
ционалната конферен-
ция. След избора, Госпо-
динов благодари за гла-
суваното му доверие и 
заяви, че неминуемо ще 
се постарае да го опра-
вдае.

Той получи 128 гласа, а 

опонентът му Стоян Ко-
ларов 55. Отвод си на-
правиха Йордан Георги-
ев и Женя Илиева.

Живко Господинов 
представи отчет за изми-
налия четиригодишен 
мандат. Отчет бе пред-
ставен и от групата об-
щински съветници, както 

и от Общинската кон-
тролна комисия към БСП 
– Бургас. Свои отчети из-
ложиха и народните 
представители от ПГ на 
„БСП за България“ Петър 
Кънев, Николай Тишев, 
Тодор Байчев и Димитър 
Стоянов.

На провелото се засе-

дание бяха изложени съ-
що анализът и оценката 
за участие на БСП – Бур-
гас в президентските, 
парламентарните, евро-
пейските и местни избо-
ри.

Избраха се и делегати, 
които трябва да присъст-
ват на 50-ия Конгрес на 

БСП-Бургас преизбра 

„Черноморски фар“

Община Несебър започна 
рекултивация на депото и в 
Обзор. В края на миналата 
седмица бе сключен дого-
вор за безвъзмездна финан-
сова помощ за това. 

Проектът е на обща стой-
ност 1 254 410,89 лв., от кои-
то 1 066 249,26 лв. безвъз-
мездна финансова помощ от 
Европейския фонд за регио-
нално развитие и 188 161,63 
лв. национално съфинанси-

ране от държавния бюджет 
на Република България.

Целта на проекта е да се 
извърши техническа рекул-
тивация на спряното от екс-
плоатация депо за твърди 
битови отпадъци в землище-
то на  Обзор, което ще даде 
възможност за последващо-
то подобряване на ландшаф-
та и за възстановяване год-
ността на терените за земе-
делско или горско ползване.

Началото е от 19 март, ка-
то се очаква 18 месеца да 

продължат дейностите.
От септември миналата 

година е в процес на изпъл-
нение и рекултивацията на 
депото в землището на 
Равда. С приключването на 
тези два проекта, Общината 
ще насочи усилията си в ос-
новните приоритети при уп-
равление на отпадъците: 
предотвратяване на образу-
ването им, подготовка за 
повторна употреба, ре-
циклиране и друго оползо-
творяване.

„Черноморски фар“

Достъпът до античната 
и средновековна крепост 
в Стария Ахтопол ще бъ-
де подобрен по проект, 
който Община Царево 
подписа в Министерство 
на регионалното разви-
тие по Програма за тран-
сгранично сътрудничест-
во България – Турция за 
„Подобряване на достъпа 
до късноантична и сред-
новековна крепост в град 
Ахтопол“. Община Царе-
во ще получи финансира-
не за предвидените по 
проекта дейности за бла-
гоустрояване на района 
около местата, където са 
открити останки от къс-
ноантична и среднове-
ковна крепост – рекон-
струкция на две същест-
вуващи стълбища, воде-
щи до крепостните стени, 
чрез полагане на настил-
ка и облицовка от естест-
вен камък, ситуиране на 
осветителни стълбове с 
фенери от ковано желязо 
и вградено осветление по 
стъпалата. Предвижда се 
оформяне на улица „Ми-
тко Палаузов“ за пеше-
ходна зона и подмяна на 
асфалтовата настилка с 

настилка от естествен ка-
мък, монтиране на пара-
пет от ковано желязо, ин-
формационни и указател-
ни табели, пейки и кошче-
та, а също и полагане на 
нова асфалтова настилка 
и тротоари по улиците 
„Черно море“, „Рибар-
ска“, „Христо Ботев“ и 
„Крайморска“. Проектът 
„Достъпно наследство - 
Устойчив туризъм, осно-
ван на културни активи 
(CAST)“, е в партньор-
ство с Община Кайнар-
джа, Република Турция – 
родното място на поколе-
ния тракийски българи, 
които през 1913 година са 
били изселени от района 
и голяма част от техните 
потомци днес живеят в  
Ахтопол. Проектните дей-
ности ще превърнат Ста-
рия град на Ахтопол в 
притегателно място за 
разходка и почивка на 
гостите и жителите на 
града. 

Общата стойност на до-
говора за двата партньо-
ра е 264 855,72 евро, 100% 
безвъзмездна помощ по 
програмата. Договорът е 
по Приоритетна ос 2 „Ус-
тойчив туризъм“, срок за 
изпълнение – 24 месеца.

Оформят нова туристическа 
зона в Стария Ахтопол

Съдебната система у нас 
се приема различно от все-
ки сблъскал се с нея. За ед-
ни може да е работеща, за 
други не. Че проблеми има 
в нея обаче е факт. Това 
между другото го признават 
немалко магистрати, дори и 
да не искат да застанат 
официално зад думите си. 
Няколко съдебни решения 
отскоро ни показват на 
пръв поглед различни стра-
ни на правораздаването, с 
които се сблъскваме еже-
дневно. Ще ви посочим как 
на практика от тези реше-
ния излиза, че животите на 
две жени и готвач са по-ма-
ловажни от поръчков палеж 
на две машини.

Трагедията в Карнобат от 
Задушница 2018. Неописуе-
мо. Две възрастни жени бя-
ха прегазени от младежа 
Алекс, съвсем наскоро взел 
книжка и подкарал големия 
„Мерцедес“ на татко. На 
улица, неподходяща за шо-
фиране дори и с 20 киломе-
тра, Алекс настъпил газта, 
изгубил контрол и резулта-
тът е две жени, които заги-
ват на място. Без малко и 
трети човек се размина с 
фаталния край. Е, Алекс си 
взе най-скъпоплатените ад-
вокати в страната, игра го 
разкайващ се през целия 
процес, придружаван бе ви-
наги от роднините си. При-
зна вината си и по правила-
та на съкратеното след-
ствие получи редуцирана с 
1/3 присъда. Така той ще ле-
жи 5 години в затвора за то-
ва, че отне два човешки жи-
вота. Повечето ще си по-
мислите, че това е безумие. 
А роднините на загиналите 
жени ще си останат с мъка-
та до края на живота си, не-
получили дори извинение 
от родителите на неопитния 
шофьор, отнел близките им.

ЗА ЩО
За Темида палеж на 

валяци е по-сериозен от 
живота на две жени 
ГеОрГи рУСиНОВ

на стр. 9

Корнелия Нинова дойде на 
общинския форум и призова 
за единение  в партията 

Подобряват достъпа до крепостта там

Община Несебър започва 
рекултивация и на 
сметището в Обзор

Разбиха бардак
„Черноморски фар“

38-годишен бургазлия, соб-
ственик на нощно заведение в 
центъра на Бургас, бе задър-
жан в събота при специализи-
рана полицейска операция на 
служители от отдел „Крими-
нална полиция” към ОДМВР – 
Бургас и Специализираните 
полицейски сили, съобщиха от 
пресцентъра на  полицията.

Констатирано е, че същият 
склонявал момичета, работе-
щи като стрийптизьорки в ба-
ра, да приемат и предлагат и 
сексуални услуги срещу за-
плащане с цел придобиването 
на по-високи доходи. Устано-
вени са четири момичета на 
възраст 18-27 години, всички 
от вътрешността на България, 
които започнали работа в 
нощното заведе-
ние като танцьор-
ки. С течение на 
времето обаче 38-
годишният соб-
ственик на обекта 
ги склонил към 
развратни дейст-
вия и предоставя-
не на сексуални 
услуги срещу за-
плащане посред-
ством даване на 
облаги и обеща-
ване на високи 
доходи.

Обичайната це-
на за 15 минути 

била 70 лв., а за половин 
час - 150 лв., като малка 
част от парите оставали 
за момичетата. При пре-
търсването на заведение-
то е намерена парична су-
ма в различна валута и 
копюри (освен български 
лева, са открити долари и 
евро банкноти).

Освен 38-годишния соб-
ственик на заведението, 
за срок от едно деноно-
щие е задържан и 46-го-
дишният охранител, като 
към момента се изяснява 
съпричастността му към 
извършваната престъпна 
дейност. По случая е об-
разувано досъдебно про-
изводство под надзора на 
Районна прокуратура - 
Бургас.

Делегатите
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председателя си 
БСП, който ще се състои 
през месец май.

Самата конференция 
бе предшествана от ин-
триги, след като в петък 
следобед по редакцион-
ните пощи на бургаските 
медии пристигна писмо, в 
което членове на партия-
та посочват, че изборът 
за членове на Общински 
съвет на БСП  е нагласен, 
защото се разпространя-
ва бюлетина, а върху нея 
са зачертани имената, за 
които трябва да се гласу-
ва. „Това е опит за опо-
рочаване на вота и пред-
варително подготвена 
манипулация на избори-
те“, пише в мейла.

Живко Господинов зая-
ви пред „Черноморски 
фар“, че това е зле скро-
ен компромат, още пове-
че че писмото е изпрате-
но от електронен адрес, 
който не е на партийната 
централа.

В събота изненадващо 

в Бургас пристигна лиде-
рът на БСП Корнелия Ни-
нова и призова актива за 
единение.

Вътрешнопартийните 
спорове демотивират 
членовете на партията и 
изпращат лоши сигнали 
към обществото, каза тя.

Според нея те пречат 
за повишаване на авто-
ритета на партията, кое-
то е една от важните за-
дачи.

Нинова заяви, че бур-
гаската структура има 
своите нерешими про-
блеми, но въпреки това 
трябва да се търси обе-
динението. „Повишиха 
резултата си на послед-
ните избори, има още 
какво да се желае", каза 
тя.

Нинова говори и за 
прекия избор на лидер 
на партията, което е твър-
де сериозно предизвика-
телство в организацио-
нен план пред структури-

те по места.
„Много би ми се искало 

на първи тур да имаме 
избран председател. То-
ва ни задължава и изис-
ква да имаме 51% актив-
ност от членовете. При-
зовах за прозрачни 
и  чисти избори със сво-

боден избор“, заяви Ни-
нова пред медии.

В момента над 40 са 
номинираните за предсе-
дател на партията, в края 
на март ще стане ясно 
колко от тях ще участват 
в избора, очаква се по-
вечето да се откажат.

„Черноморски фар“

Общината се самосезира по медий-
ни публикации и изпрати хора да по-
чистят и пребоядисат основата на 
Кръста на хълма „Шилото". Произве-
дението на именития бургаски худож-
ник и скулптор Руси Стоянов, автор и 
на пластиката "Грамофона", беше по-
крито с грозни надписи и рисунки.

Такива посегателства се извършват 
най-често от тийнейджъри и няма как 
те да бъдат наказвани с извънредна 
строгост. Затова е добре родителите 
превантивно да обясняват на децата 
си защо не бива да се прави така.

Кръстът на „Шилото“ бе почистен 
от грозни надписи и рисунки

„Черноморски фар“

Авторитетни лесовъди  
предлагат да бъдат обя-
вени за защитени  още 11 
вековни дървета на тери-
торията на Природен 
парк „Странджа”.  Това 
са стари дъбови индиви-
ди, всички на възраст  
над  250-300 години.  Като 
видове са „Странджан-
ски дъб-лъжник“, „Зимен 

дъб“ и „Цер“. Към насто-
ящия момент 21 са веков-
ните дървета, които са 
със статут  „защитени“ на 
територията на ПП 
„Странджа”.  Най-голяма-
та част от тях са от енде-
мичния вид „Странджан-
ски дъб“ и като гъстота са 
на територията на царев-
ското село Кости.

Странджанският дъб е 
представител на понтий-

ско-евксинската флора  
с единствено разпрос-
транение за територията 
на България – в Стран-
джа. Този вид е включен 
в Закона за биологично-
то разнообразие като ря-
дък, реликтен вид, раз-
пространен в Мала Азия 
и Кавказ. Описан е за 
първи път преди повече 
от 160 години от ботани-
ци на Никитската ботани-

ческа градина – Русия и 
носи името на нейния ди-
ректор – Л. Хартвис. Пър-
вото сведение за лъжни-
ка в странджанската 
флора е направил проф. 
Борис Стефанов през 
1923 година, сочейки, че 
се среща единично или 
на малки групи.

Странджанският дъб 
носи народното наимено-
вание лъжник поради не-

говата прилика с други 
наши дъбове – по листата 
прилича на източния го-
рун, по кората – на цера, 
по жълъдите – на летния 
дъб. Счита се, че е дре-
вен вид и родоначалник 
на останалите наши дъ-
бове.

Най-старото монумен-
тално живо дърво на те-
риторията на ПП „Стран-
джа” е близо 1000-годи-

шен дъб „Благун“, в зем-
лището на село Заберно-
во, където тази година на 
9 и 10 май ще се проведе 
17-ият Фестивал на зеле-
никата.

За цялата Бургаска об-
ласт да бъдат обявени за 
защитени са предложени 
общо 44 вековни дървета, 
съобщи доц. д-р Мария 
Брощилова,  от Фонда-
ция „ТАЙМ Екопроекти”.

Община Несебър започва 
рекултивация и на 
сметището в Обзор

Полицията дебне и за замърсени 
и замаскирани номера на коли

Георги рУСиНОВ

След истерията с газо-
вите уредби и проверките 
от страна на КАТ в цяла-
та страна, последва нова 
акция. Този път тя е сре-
щу нарушителите със за-
мърсени регистрационни 
номера на автомобилите.

Бургаски шофьори вече 

се питат и жалят из соци-
алните мрежи заради те-
чащите проверки на уни-
формените. Акцията бе 
до края на миналата сед-
мица, но от КАТ уточниха, 
че задължение на поли-
цаите е да следят за таки-
ва нарушения, така че 
контролът остава в сила. 
От началото на годината 

са глобени 700 души за 
такова нарушение, като 
санкцията е 50 лева. Това 
обобщи на брифинг гла-
вен инспектор Николай 
Крушарски от „Пътна по-
лиция“.

„Тарикати винаги е има-
ло и ще продължи да 
има“, споделят запознати 
пред наш репортер. Сла-

гат специално фо-
лио, за да не може 
камерите да им ло-
вят номерата. Дру-
ги пък умишлено 
замацват с кал ци-
фрите, за да не 
гърмят с фишове. 

От Областна ди-
рекция на МВР-
Бургас заявиха, че 
следенето за мръс-
ни номера е еже-
дневие за ката-
джиите. Все пак 
обаче толеранс ще 
има към тези шо-
фьори, които се 
завръщат от дълъг 
път в лоши метео-
рологични усло-
вия.

Вековните защитени дървета в ПП „Странджа” се увеличават

Новият-стар председател



Силвия ШАТЪРОВА

Бургас е нащрек за корона-
вируса, ще бъдат взети спеш-
ни превантивни мерки след 
като вчера бяха открити пър-
вите случаи в държавата.

Спешно в късния следо-
бед вчера кметът Димитър 
Николов сформира Кризисен 
общински щаб след заседа-
нието на Министерски съвет 
и заповедта на министъра на 
здравеопазването. 

В него участват дирек-
торът на РЗИ Бургас –  
д-р Георги Паздеров, дирек-
торът на УМБАЛ-Бургас –  
д-р Бойко Миразчийски, дирек-
торът на Белодробната болни-
ца – д-р Евелина Трошанова, 
представители на общинските 
здравни заведения, предста-
вител на Комплексния онколо-
гичен център, председателят 
на Общински съвет Севдалина 
Турманова, заместник-кмето-
вете на Община Бургас. 

Общинският щаб ще коорди-
нира серия от мерки за пре-
венция на заболяването от 
COVID-19. Планираните кул-
турни мероприятия на терито-
рията на общината се отлагат. 
Планираните спортни съби-
тия ще се провеждат без пуб-
лика. Забранява се провеж-
дането на масови мероприя-
тия с участието на деца. Тази 
седмица от културния кален-
дар сигурно ще отпаднат по-
становки на Държавна опе-
ра, категорично отпада и фес-
тивалът „София филм фест на 
брега“, научи „Черноморски 
фар“.

Община Бургас ще старти-
ра информационна кампания 
сред пенсионерските клубо-
ве за превенция на заболя-
ването.

Уведомени са управителите 
на големите търговски центро-
ве в града и веригите магазини 
– да извършват няколко пъти 
на ден дезинфекция на клиент-
ските пространства, както и на 
количките за пазаруване.   

Автогарите и билетният цен-
тър на „Александровска“ ще 
бъдат ежедневно дезинфекти-

рани. Автобусите на градския 
транспорт ще бъдат дезинфек-
тирани всяка вечер. 

Обществените сгради могат 
да разчитат на четири машини 
за дезинфекция, които се на-
мират в РЗИ - Бургас, както и 
на специализираните дезин-
фекционни фирми. 

Заради липсата на маски за 
еднократна употреба в аптеч-

ната мрежа, Община Бургас 
ще направи проучване на спе-
циализирани фирми, на които 
да бъдат поръчани количества 
маски от текстил. 

Остава засиленият филтър 
и дезинфекция в детските гра-
дини и ясли на територията на 
общината.  

„Мерките са превантив-
ни, няма основание за па-
ника и притеснения. Трябва 
да се опитаме максимално 
да спазваме препоръките на 
Националния кризисен щаб и 
съветите на лекарите, за да из-
бегнем опасността от заболя-
ването“, коментира Димитър 
Николов

Днес ще се събере и 
Областният кризисен щаб, 
който бе сформиран пре-

ди седмица, за да бъдат ко-
ментирани действия зана-
пред. Вчера след като стана-
ха ясни положителните про-
би в Габрово и Плевен него-
вите членове се събраха при 
областния управител Вълчо 
Чолаков, но към този момент 
притеснение и място за пани-
ка няма, нито има необходи-
мост за някакви спешни дейст-
вия, коментираха от Областна 
управа.

Регистриран е лек спад на 
болните с остри респиратор-
ни заболявания в Бургаска об-
ласт за последните седем дни 
(до 6 март), съобщи за „Дарик“ 
директорът на Регионалната 
здравна инспекция – д-р 
Георги Паздеров.

Със заповед на здравния 

министър в цялата страна е 
обявена епидемия и грипна ва-
канция, които остават в сила 
до 11 март. Относно мерките, 
свързани с опасността от ко-
ронавирус, д-р Паздеров уточ-
ни, че Инспекцията е в готов-
ност да предложи адекватен 
план на Регионалния щаб за 
действие при епидемия от ко-
ронавирус, който ще заседава 
в града утре, на 9 март.

„Имаме готовност и план за 
действие при COVID-19“ , уве-
ри директорът на здравната 
инспекция и припомни, че на 
този етап няма нови приети 
със съмнение за коронавирус, 
след 5-те случая, при които 
пробите бяха отрицателни.

Инспекцията е в пълна го-
товност с изолирани зони в 

Инфекциозно отделение на 
УМБАЛ - Бургас. Сега там е 
отделено пространство с 10 
легла. Медиците са оборуд-
вани със специални облек-
ла и тестове за наличието 
на вируса. Има план за обо-
собяване и на още зони в 
Белодробната болница в града 
и в Инфекциозната в Айтос, къ-
дето могат да се отделят  меж-
ду 50 и 100 легла.

Около 100 здравни карти 
на лица с временна регис-
трация, които са пристигнали 
в Бургаска област от чужбина 
са предадени от РЗИ на анга-
жираните органи - Община 
Бургас и Областната дирек-
ция на МВР - Бургас. Всички 
лица са издирени и са под до-
машна карантина за 14-дне-

вен срок, каза още д-р Георги 
Паздеров.

Междувременно начални-
кът на Инфекциозното отде-
ление - д-р Иван Йотов, съоб-
щи, че легловата база е 100% 
заета, но няма място за при-
теснение. В отделението са на-
станени и граждани с услож-
нения от грипа, част от които 
предстои да бъдат изписани в 
близките дни. 

В момента най-голямото 
притеснение е хората да не 
тръгнат да изкупуват пакети-
рани продукти, консерви, ми-
ещи препарати и да се преза-
пасяват. 

Още от седмици подобен 
процес върви. Изчезнаха про-
тивогрипни маски в аптеки, де-
зинфeктанти.

Чф4 Тема на деня9-10 МАРТ 2020

Бургас нащрек за коронавируса

Георги РУСИНОВ

Белодробната болни-
ца в Бургас е пълна по 
време на грипния сезон. 
Това заяви управителят  
д-р Евелина Трошанова 
пред „Черноморски фар“.

„Да, имаме доста болни 
пациенти, но то е типично 
за този сезон. Години на-
ред положението е едно и 
също по това време. Нещо 
съществено или ново, кое-
то да ни е уплашило няма. 
Повишена  заболеваемост 
няма. Наблюденията ни са 
от последните три години“, 
заяви тя.

Отделението е пълно, но 
за свръхзаетост на легла-
та не може да става въпрос 
според нея и успокои, че 
всичко е под контрол. 

„Основно заболяванията 

са бронхити и пневмонии. 
Предимно възрастни хора, и 
то в по-напреднала възраст. 
Често тези хора са и с пове-
че придружаващи заболя-
вания, но всичките са от 65 
години нагоре. Имаме и по-
млади пациенти с пневмо-
нии, но не са толкова много“, 
поясни д-р Трошанова.

У п р а в и т е л я т  н а 
Белодробна болница спо-
дели, че наистина се наблю-
дава повишаване на заболе-
ваемостта от Грип „Б“ през 
последните дни. 

„Това е сезонът на грипа 
обикновено, а освен него 
има и още 7-8 грипоподоб-
ни вируса. Така че не можем 
да кажем със сигурност, че 
усложненията на бронхити 
и пневмонии са от Грип „Б“. 
Ние такива изследвания не 
правим“, добави тя.

Белодробна болница е 
пълна в грипния сезон

4 Кметът Димитър Николов сформира 
Общински кризисен щаб

4 Отменят културните събития, 
спортните - без публика

4 Дезинфекцират автогари и автобуси

Дона МИТЕВА

 Не само около хистерия-
та с коронавируса, но и от-
както е паднала турската 
лира, мнозина отиват на па-
зар в южната ни съседка не 
само за баклавички и кюне-
фе, но и за лекарства.

Ако цените на перилните 
препарати скочиха драстич-
но и на това отгоре много 
домакини започнаха да се 
оплакват, че са разреде-
ни и далеч качеството им 
не е това, което бе, то ле-
карствата си остават номер 
едно в списъка на повечето 
пазаруващи в пограничните 
турски градове. 

Въпреки че и при тях има 
над 20% увеличение, алъш-
веришът си върви, твърдят 
запознати. Мнозина правят 
сметката, че например ну-
рофенът е два пъти и нещо 
по-евтин там и то при поло-
жение, че не е един блис-
тер в опаковката, а са два. 
„Нурофен колд флу“ – 24 таб-
летки струва между 7.00 и 
10.00 лири. А лирата е око-
ло 0.30 лева. Камфолинът, 
известният крем за стави, 
е около 14 лири, а да ка-

жем „Волтарен емулгел“ 
1.16% - 100 грама у нас е 
над 14 лева.

„Лекарства от Турция се 
купуват отдавна. По-евтини 
са, тамошните имат замес-
тители на всички европей-
ски. На по-нормални цени 
са и всеки, който е отишъл 
в Турция купува, ако не за 
себе си, то по поръчка за 
близки. Аптеките в Одрин 
търсиха персонал с българ-
ски език“, споделя жена, ко-
ято работи за един от най-
големите туроператори в 
Бургас.

Предприемчиви турского-
ворящи люде са го измисли-
ли още по-добре. В социал-
ните мрежи има няколко гру-
пи, които предлагат услуга-
та закупуване на лекарства 
от Турция. След приемане-
то на определено количе-
ство заявки, човек, който и 
без това пътува по друг биз-
нес при комшиите, изпъл-
нява заявките и след това 
у нас препраща по предва-
рително уговорения начин 
до крайния получател. Със 
сигурност остават и някак-
ви парички у този, който из-

вършва услугата. 
Хората, които правят тази 

услуга  не са фармацевти, 
нито пък лекарствата, ко-
ито имат особен режим на 
съхранение, се съхраняват 
по предписанието. Така че 
и онези, които поръчват, 
трябва да имат едно наум. 
Всичко това е в сферата на 
сивия сектор, макар и да е 
облечено в одеждата на до-
бро намерение, да се помог-
не на даден човек.

Преди години мои близ-
ки по неволя се снабдяваха 
така и с животоспасяващо 
лекарство, което в Турция 
се продаваше дори без ня-
какъв особен режим на про-
дажба, докато у нас дори с 
връзки не можеше да се на-
мери заветната доза. Така 
от този принудителен опит 
мнозина около това семей-
ство разбраха за този биз-
нес. Със сигурност и сега 
има десетки такива случая, 
които по принуда пазарят 
лекарствата си от съседна-
та държава.

Хора, които пътуват чес-
то до Турция, казват, че в 
момента също има сери-

озно търсене на лекарства 
по турските аптеки, които в 
градове, близки до граница-
та като Лозенград и Одрин, 
имат дежурни и в почивните 
дни. Те са добре обозначе-
ни, така че и чужденците да 
могат да се оправят и стиг-
нат до тях. Всеки купува оно-
ва, което си е наумил.

От бургаски бизнесмен, 
който е в търговски отно-
шения със съседите, ста-
на ясно, че и при тях няма 
маски за еднократна упо-
треба. При тях също  през 
последните месеци се по-
лучават по аптеките и вед-
нага изчезват.

Предвид това, че не може 
да се каже точно какви ме-
дикаменти биха предпази-
ли от настъпващия вирус, 
всеки, който е тръгнал на 
шопинг или на разходка, си 
купува обичайните неща – 
против настинка, или пък 
ако има хронично заболя-
ване и знае кое е турското 
лекарство, което е „близ-
нак“ на родното.

Та, както винаги е било  
- за едни сватба, за други 
брадва.

Дона МИТЕВА

Прогнозният спад на ран-
ни записвания за летния се-
зон, който двете летища – 
бургаското и варненското, 
отчитат на този етап, е минус 
8%. Само преди малко пове-
че от седмица сметките бяха 
съвсем различни, тогава се 
говореше за  4%-ен ръст за 
Летище Бургас. Това бе ясно 
на провелата се среща в 
Бургас в хотел „Приморец”, 
на която присъстваха хоте-
лиери, туроператори и пред-
ставители на концесионера 
на летищата Бургас и Варна  - 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт”. Сега заради 
коронавируса предварител-
ните пресмятания сочат съв-
сем различно.

В понеделник се очаква ръ-
ководството на аеропортове-
те да се събира и да чертае 
планове за затягане на ко-
ланите. Което ще рече, веро-
ятно преразглеждане на по-
литиката за наемане на вре-
менни работници, а защо не 
и други рестрикции, спрямо 

ситуацията. 
Оптимизмът още не е на-

пуснал работещите в турис-
тическия бизнес, въпреки че 
Берлинската борса, която 
трябваше да се проведе 4 – 6 
март, бе отложена заради ко-
ронавируса. А тя обикновено 
даваше точна индикация за 
това какъв сезон може да се 
очаква по Черноморието. 

Сега, средата на март, 
предстои Московската турис-
тическа борса. На този етап 
няма още яснота дали и тя ще 
падне или въпреки всичко ще 
се проведе. 

Вдигаме оборотите на аптеките в Турция8% спад на ранните 
записвания в туризма

На Летище Бургас рабо-
тят две термокамери, съ-
общиха от пресцентъра на 
концесионера. При полети 
има дежурни от РЗИ. На 
този етап няма индикиран 
пътник с висока темпера-
тура или симптоми, които 
налагат карантина. 

Аеропортът обслужва 
две дестинации през не-
активния полет от и до 
Лондон и от и до Москва.
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На общо събрание на 6 март 
2020 г., съдия Мария Дучева - 
административен  ръководи-
тел, председател на РС-Айтос, 
представи отчет за дейност-
та на Айтоския районен съд 
през 2019 година. Гости на съ-
бранието за годишния анализ 
бяха съдия Деница Вълкова - 
председател на Администрати-
вен съд - Бургас и съдия Роси-
ца Темелкова, председател на 
Окръжен съд - Бургас.

Отчетът на свършеното от 
съда сочи, че усилията на съ-
дебната администрация и на 
магистратите са били вложе-
ни в правилната посока - за 
постигане на високи резулта-
ти. Значително е намален бро-
ят на останалите стари дела в 
съда, образувани преди 2015 
година, което е индикация за 
положените усилия от стра-
на на съдиите за подобрява-
не срочността и качеството на 
правораздаване, са изводите 
в доклада на съдия Дучева.

Съдебната статистика по-
казва, че през 2019 година 
има повишение на новопос-
тъпилите дела, което се е от-
разило върху натовареността 
на тримата ефективно рабо-
тещи през годината съдии в 
РС-Айтос. Постъпили са общо 
1634 дела, от които 445 - нака-
зателни и 1189 - граждански 
дела. Останали за разглеж-
дане от предходен период са 
общо 154 дела.

Разгледани са общо 1788 
дела, в т.ч., новопостъпили и  

останали за разглеждане от 
предходни години. От тях 1625 
са приключили с акт по съще-
ство. За сравнение, през 2018 
година са постъпили 1617 дела, 
останалите за разглеждане от 
предходен период са 149 броя. 
През годината са разгледа-
ни общо 1766  дела, от които 
1613 са приключили с акт по 
същество.

  Стана ясно, че има трай-
на тенденция към увеличава-
не на постъпленията на де-
лата от групата по Семейния 
кодекс, която включва дела-
та по Закона за защита от до-
машното насилие, Закона за 
лицата и семействата и Зако-
на за закрила на детето. Уве-
личението е почти сто про-
цента, сравнено с годините от 
2015-а насам. 

Изключително висока е 
била натовареността на съ-
диите от Айтоския районен 
съд през годината. Постъпи-
ли са 1634 дела, а са разгле-

дани 1788 дела, от които са 
свършени 1625, от тях, със съ-
дебен акт по същество - 1 340 
броя и прекратени - 285 броя. 
В края на годината са остана-
ли несвършени 163 дела. От съ-
диите в Айтоския районен съд 
са били проведени 4074 броя 
заседания. Средната месеч-
на натовареност за съдия по 
щат е в съотношение “разгле-
дани - свършени” - 37,25 броя 
и 33,85 броя, а действителната 
натовареност в Айтоския ра-
йонен съд е – разгледани 49,67 
броя, свършени – 45,14 броя. 
За сравнение през 2018 годи-
на средната месечна натова-
реност за съдия по щат съотно-
шение разгледани – свършени 
е била 36,79 броя и 33,60 броя, 
а действителната натоваре-
ност – разгледани 45,28 броя, 
а свършени – 41,36 броя. 

Още факти и изводи за ра-
ботата на съдебната инсти-
туция в Айтос през минала-
та година четете на стр. 3 
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1788 дела са разгледани в  
Районен съд – Айтос през 2019 г.

Съдия Мария Дучева - административен  ръководи-
тел, председател на Районен съд - Айтос

Съдия Деница Вълкова - председател на Административен съд - Бургас с поло-
жителна  оценка за работата на Районен съд - Айтос

Увеличили са 
се делата за 
управление на 
МПС след 
употреба на 
наркотични 
вещества

ПокАнА
Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - град Айтос, 

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

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

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

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

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

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

Управителен съвет 
на ТД „Чудни скали” - град Айтос

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 г.

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.

Община айтОс
с ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Служители от Районно уп-
равление – Айтос установи-
ха извършителя на кражба-
та на 20 кг арпаджик, извър-
шена в края на месец януа-
ри тази година от склад за 
селскостопанска продукция 
в село Тополица, община Ай-
тос, собственост на 39-годи-
шен мъж от селото. Оказа 
се, че това е 52-годишен кри-
минално проявен мъж от с. 
Градец, община Котел, който 
е направил пълни самоприз-
нания и върнал откраднатия 
арпаджик. Работата по слу-
чая продължава. 

На 24 февруари тази годи-
на в 15.35 ч. в Районно упра-
вление - Айтос е получено 
съобщение за инцидент, въз-
никнал на улица «Славян-
ска», в близост до входа на 
бившето военно поделение. 
Установено е, че 25-годишен 
айтозлия проникнал в тра-
фопост, разположен на те-
риторията на поделението, 
като вследствие на образу-
вала се волтова дъга, полу-
чил средна телесна повре-
да (изгаряния втора степен 
по тялото). Откаран е за ле-
чение в УМБАЛ – Бургас, но 
отказал лечение и напуснал 
«Шокова зала». По случая е 
образувано досъдебно про-
изводство.

В резултат на бързите по-
лицейски действия на слу-
жители от Районно управле-

ние - Айтос е установен из-
вършителят на кражбата на 
80 м оградна мрежа на стой-
ност около 250 лв. от земе-
делски имот, разположен в 
местността Могилята. Посе-
гателството е от 3 февруари 
тази година, извършителят 
е 46-годишен мъж от Банкя, 
област София, който върнал 
откраднатата мрежа. Рабо-
тата по случая продължава 
от служители на Районно уп-
равление - Айтос. 

На 5 март в 12.10 часа 
на улица „Хаджи Димитър“ 

в град Айтос, в близост до 
дом № 20, л.а. „Фолксваген 
Туран“, управляван от 38-го-
дишен мъж от село Караге-
оргиево, при спускане в по-
сока от Провадия към ули-
ца „Славянска“, отнема пре-
димството и блъска преси-
чащия по пешеходна пъте-
ка 71-годишен пешеходец от 
Айтос. Пострадалият е с кон-
тузия на гръдния кош и лява-
та раменна става, без опас-
ност за живота, прегледан в 
УМБАЛ - Бургас и освободен 
за домашно лечение. 

На 2 март около 00.30 ч в 
Айтос, полицейски служите-
ли спрели за проверка л.а. 
«Форд Галакси», с англий-
ска регистрация, управля-
ван от 43-годишен айтозлия. 
Полицаите установили, че 
водачът шофира след упо-
треба на алкохол с концен-
трация - 2,19 промила. Мъ-
жът отказал да даде кръв-
на проба за химичен ана-
лиз, задържан е за срок от 
24 часа. По случая е образу-
вано бързо полицейско про-
изводство.
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Заловиха трима крадци и пиян шофьор

съОбщение

В изпълнение на наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерки-
те за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравя-
не и начините за провеждане на растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности, Община айтос уведо-
мява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна тех-
ника, както следва:

на 09.03, 10.03 и 11.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и от 
17:00 до 02:00 часа „агродар българия“ еООД ще извърши тре-
тиране срещу плевели на 630дка рапица в м. „Азмака1“, землище 
с.Съдиево, 395 дка рапица в м. „Меселим дере“, землище гр. Ай-
тос, 156дка ечемик в м. „Домуз орман“, 270дка ечемик в м. „Ка-
рапелит“, землище гр. Айтос, 730дка пшеница в м. „Азмака 2“ зе-
млище с. Съдиево и 1372 дка пшеница в м. „Карапелит“ землище 
гр. Айтос и 1000дка пшеница в м. „Карамеше“, землище гр. Айтос 
с препаратите „биатлон+ДеШ“ и „стратос ултра“  и листен тор 
„Лумбреко“ и „алмагерол есенс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Зов за помощ!
Димитър Апостолов Великов, на 52 години от Айтос, дъл-

гогодишен работник в Автомивка „Мъни”, има нужда от по-
мощ! Животът на Димитър се преобръща, след като чува от 
лекарите диагнозата - злокачествен тумор в черния дроб.  
Близките му се обръщат към айтозлии с молба да по-
могнат за събирането на 2000 лв. за здравни осигуров-
ки. Парите са необходими за животоспасяващо лече-
ние на айтозлията. 

Кутии за набиране на средства ще бъдат поставени в 
магазини в град Айтос! 

Помощта Ви може да спази един човешки живот!

ПокАнА
за свикване на редовно годишно общо 

събрание на членовете на СнЦ „настоятелство 
при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

Уважаеми членове,
  Съветът на настоятелите при ДГ „Пролет” - град Ай-

тос, на основание Закона за юридическите лица с нес-
топанска цел, и в изпълнение Решение, взето с прото-
кол от 27.02. 2020 г. и на Устава на сдружението, свиква 
годишно Общо събрание на всички членове на сдруже-
нието, което ще се проведе на 29 април 2020 година, 
от 17.30 часа, в сградата на детска градина „Про-
лет”, град Айтос, находяща се на адрес: град Айтос, ули-
ца „Кирил и Методий” № 1, при следния проект на

ДнЕВЕн РЕД
1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дей-

ността на Настоятелството, както и Годишния финансов 
отчет (ГФО) за 2019 г.

2. Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в случай на липса на 

кворум в обявения час, заседанието на общото събрание 
на клуба ще се отложи с един час по-късно, на същото 
място и при същия дневен ред, и ще се проведе, неза-
висимо от това, кои и колко членове са се явили.

Председател на Съвета на настоятелите при
СнЦ „настоятелство при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

ЗкПУ „БАЛкАн” - С. ПЛАниниЦА

ПокАнА

На основание чл.16, ал.3, т.2 от ЗК, и с протокол 
№1/2020 год., Управителният съвет на ЗКПУ „Балкан”, с. 
Планиница, свиква отчетно събрание, което ще се про-
веде на 29.03. 2020 г. от 18:00 часа, в читалището на 
село Планиница, при следният дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член - кооперато-
ри.

2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 год.
5. Приемане на решение за предоставяне на пълномо-

щия на УС и на Председателя на кооперацията да сключ-
ват договори за кредити: с банки, ДЗФ, Разплащателна 
агенция, юридически и физически лица и др. 

6. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе 

един час по-късно, на същото място и при същия дне-
вен ред.

ПРЕДСЕДАТEЛ на Управителния съвет  
ЗкПУ „Балкан” с. Планиница

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” - гр. айтос, на 19.03. 2020 г. /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. 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 г. и основ-

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

вет през 2020 г..
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” - гр. айтос да сключва договори за 
кредити.

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

щество, собственост 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 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 7.30 
ч. 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
До ВСиЧки ГРАЖДАни нА оБЩинА АЙТоС!

СТРоГо ЗАБРАнЕно е нерегламентираното из-
хвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски терито-
рии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказва-
ни с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на Община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на Община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите в сградата на община 
Айтос или чрез електронна поща на адрес: aetos5@
abv.bg

Лице за контакти: катя иванова – Старши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.

Произшествията

• Тел. 0899 18 29 60 - 
дава под наем апарта-
мент в град айтос, срещу 
ПГсс “Златна нива” - две 
стаи с кухненски бокс, на 
5-я етаж. изгодно!

• Тел. 0895 65 62 09 - 
продава имот в с. Пирне 
- селскостоопанска сграда 
и къща за живеене.

• Тел. 0894 411125 - 
продава 3 дка земя, 500 
кв.м постройка в регула-
ция с нотариален акт.

• Тел. 0879033671 - 
продава двустаен апарта-
мент - 62 кв. м в Бургас, к-с 
“Зорница”, етаж 2-ри.

• Тел. 0888417267 - 
продава масивна двуетаж-
на къща в град Айтос - за-
строена площ 168 кв. м, на 
улица „Гарова» 12, с двор 
-  обща площ на имота 511 
кв. м. 

• Тел. 0882 24 93 90 - 
продава тристаен апарта-
мент в град Айтос - 68 кв. 
м, ет. 2, мазе - 12 кв. м. 
Цена 58 000 лв.

• Тел. 0894 411 125 - 
продава лозе - 1дка + бун-
гало, между “Военно стрел-
бище” и “Набожна къща”.

• Тел. 0898 440336 - Ди-
митър, продава 3.200 дка 
дворно място в регулация 
- с. Малка поляна или за-
меня за недвижим имот или 
земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - 
продава лозе, УПИ І-490, 
кв. 32 “Провадийско шосе”, 
745 кв. м, нотариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 
- продава 2.5 дка празно 
дворно място в с. Дрянко-
вец, УПИ V-48, кв.6, дого-
вор с EVN - 12 kW, парти-
да за вода, скица с виза за 
строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - 
продава апартамент - 108 
кв.м, на улица „Ради Бору-
ков” 18. Цена по споразу-
мение.

• Тел. 0888417267 - про-
дава в Поморие - стария 
град: 1.Боксониера, 27 кв. 
м, на 5 мин. от плажа и на 5 
мин. от центъра, тухла, об-
заведена, цена 25800 евро, 
2. Помещение в центъра на 
Поморие - Стария град, до 
църквата, удобно за мага-
зин, офис, ателие, 20 кв. 
м, цена 23800 евро.

Малки обяви



Продължава от стр. 1

От разгледаните през 2019 година 
в РС-Айтос общо 1788 дела, остана-
ли за разглеждане през 2020 година 
са 163. Броят на несвършените към 
приключените дела е 9,1%. Тенден-
цията, в сравнение с предходни от-
четни периоди, е към трайно запаз-
ване на добрите стандарти за разум-
ния срок за разглеждане и решаване 
на делата. През предходната 2018 г., 
процентът на висящите дела също е  
бил 9%, докато в края на 2017 годи-
на, висящи са били 11,8% от постъ-
пилите дела. 

Съдия Дучева похвли усилията на 

съдиите от Айтоския районен съд за 
решаването на стари дела и нама-
ляването на техния брой. За вися-
щите дела към 31.12.2019 г., образу-
вани през 2019 и 2018 г., основната 
причина е групата, към която спа-
дат - делби. Поради спецификите на 
страните и съдебния район, време-
вите стандарти за приключване на 
делата за делба в Айтоския райо-
нен съд са минимум 2 години, стана 
ясно от отчета.

Положени са усилия за преодоля-
ване на трудностите, свързани с оф-
ормянето на призовките и съобщени-
ята. През миналата година са прове-
дени работни срещи с кметовете на 
населени места, с участие на магист-
рати и съдебни служители, на които 
нагледно е показван начинът на оф-
ормяне на съдебните книжа при раз-
лични житейски хипотези. 

От разгледаните през годината 
дела, свършени в края на отчетния 
период са общо 1625 граждански и 
наказателни дела. От тях, в срок до 
3 месеца са приключили 1 509 дела, 
т.е. 93%. За поредна година, резул-
татите за срочното произнасяне на 
съдиите по делата са запазени. От 
общо разгледаните 1307 броя граж-
дански дела, в края на 2019 година са 
свършени общо 1184 броя, от които 
1101 - в тримесечния срок, т.е. 93%. 
Трайна е тенденцията към спазване 
на срочността на произнасяне на съ-
диите в Айтоския районен съд по де-
лата до 3 месеца. 

От разгледаните в Районен съд - 
Айтос дела, със съдебен акт по съ-
щество са решени 1340 дела, или 
77% . Общо свършените граждански 
дела са 1184, от които решени с пос-
тановяване на съдебен акт по съще-
ство са 87%. 

През последните пет години, бро-

ят на делата по Семейния кодекс се 
е увеличил три пъти. През 2019 го-
дина се е увеличило постъплението 
и на молбите по Закона за защита 
от домашно насилие - 15 броя. Уве-
личава се и процентът на исковите 
производства, спрямо т.нар. “запо-
ведни производства”. Общо свърше-
ните наказателни дела са 441 броя, 
а решени със съдебен акт по съще-
ство са 314  броя.

Отчетът сочи още, че най-често из-
вършвани в съдебния район продъл-
жават да са общоопасните престъ-
пления, особено по транспорта, по-
сегателствата против собствеността, 
преди всичко кражбите, следвани от 

престъпните посегателства против 
брака, младежта и семейството и 
тези - против личността. Многократ-
но се е увеличил броят на делата, 
образувани за управление на МПС 
след употреба на наркотични веще-
ства и алкохол. Докато броят на об-
разуваните административно-нака-
зателни дела е намалял спрямо пре-
дходната година.

Общият брой на осъдените през 
2019 година лица по НОХД е 119 
души, на 9 лица е наложено наказа-
ние „Пробация“, а на 15 - наказание 
«Глоба». Тенденцията е за увелича-
ване броя на наложените наказания 
«лишаване от свобода», за сметка 
на наказанието «Пробация». Постъ-
пили за решаване са две дела сре-
щу непълнолетни лица, при 3 броя 
дела срещу непълнолетни през 2018 
година. 

Прекратени са общо 285 броя дела, 
от тях граждански - 158 броя, като в 
20 от случаите това е ставало с одо-
бряване на постигната между стра-
ните спогодба, а при 138 броя от де-
лата – по други причини. Има тенден-
ция към увеличаване броя на дела-
та, прекратени със спогодба между 
страните. Положителната статистика 
е резултат от усилията на съдиите в 
РС-Айтос, които през миналата годи-
на са преминали обучение по меди-
ация и активно напътстват страните 
към доброволно уреждане на споро-
вете, с цел и двете страни да останат 
доволни. Прекратените наказателни 
дела са общо 127 броя. Обжалвани 
са общо 129  броя актове по граж-
дански и наказателни дела.  

Броят на свършените дела е поч-
ти равен на този на новообразува-
ните. Причина за това са положе-
ните усилия на съдиите за решава-
не на останалите стари дела, обра-

зувани преди 2015 година, също и за 
срочно произнасяне по новообразу-
ваните дела. Благодарение на уси-
лията на съдиите, делата не просто 
да се разглеждат и решават в рам-
ките на разумните срокове, а и пре-
имуществено това да става в рамки-
те на 3-месечния срок, като по 1509 
дела или в 93%, съдебният акт е бил 
постановен именно в този тримесе-
чен срок, пише още в отчета на съ-
дия Мария Дучева.

През 2019 година съдия Дучева е 
разгледала общо 600 дела, от които 
448 броя граждански дела и 152 броя 
наказателни дела. Съдия Джанкова е 
разгледала общо 512  дела, от които 
370 броя граждански дела и 142 броя 
наказателни дела.  Съдия Гемеджи-
ев е разгледал общо 24 дела, от кои-
то 16 броя граждански дела и 8 броя 
наказателни дела. Съдия Спасова е 
разгледала общо 604 дела, от които 
436 броя граждански дела и 168 броя 
наказателни дела. 

   Като част от политиката по упра-
вление на съда са въведени редица 
мерки за контрол от административ-
ния ръководител за недопускане за-
бавяне на правосъдието. Извършва 
се ежемесечен контрол по отноше-
ние на срочността на постановява-
не на съдебните актове, справки за 
ненасрочените съдебни дела, пери-
одични проверки по отношение на 
спрените дела, годишна инвентари-
зация на делата в деловодствата и 
др. Извършват се периодични про-
верки на деловодните книги и регис-
три, осъществява се контрол по от-
ношение на събираемостта на дър-
жавните такси. Контрол се осъщест-
вява и с подготвяните и предоставя-
ни на Окръжен съд – Бургас и Апе-
лативен съд – Бургас периодични от-
чети и справки. 

Към дейността на Районен съд – 
Айтос своя принос имат държавни-
ят съдебен изпълнител и съдията по 
вписвания. Образувани са 503 изпъл-
нителни дела, за общата сума от 635 
101 лева. За сравнение, през 2018 го-
дина са образувани 783 изпълнител-
ни дела, за общата сума от  632 070 
лева. Общият брой на висящите из-
пълнителни дела към 31.12.2019 г., по 
които държавният съдебен изпълни-
тел работи, са 1627. За отчетния пе-
риод са събрани държавни такси в 
размер на 71 031 лева, а през 2018 
година са постъпили 59 124,59 лева. 
Тенденцията всяка следваща година 
е за увеличение броя на образувани-
те изпълнителни дела, както и за по-
вишаване на постъпилите суми в ре-
зултат на действията на държавния 
съдебен изпълнител.

Постъпили за вписване, отбеляз-
ване и заличаване през 2019 година 
са общо 3891 молби. По 3887 от тях 
е разпоредено вписване, съответно 
отбелязване или заличаване. Обра-
зувани са 2220 нотариални дела. По-
стъпили са общо 2247  искания за 
писмени и устни справки по имот-
ния регистър. От тях, по разпореж-
дане на съдията по вписванията  са 
издадени  353  удостоверения и 973 
заверени преписи от вписани акто-
ве, извършени са 921 справки. При-
ети за съхранение са 12 публични но-
тариални завещания. 

В края на 2019 година Районен съд 
- Айтос се включи успешно в Един-
ния портал за Електронно правосъ-
дие, където успешно се качват и об-
менят данни от електронните папки 
по делата. От 01.07.2015 г в Айтос-
кия районен съд се създават пълни 
електронни папки по делата, до ко-
ито страните имат достъп онлайн, а 
от 05.11.2015 г., в Айтоския районен 

съд функционира системата „Jes ON 
LINE“, която предоставя електронен 
достъп до делата на ДСИ на взиска-
телите. Новата услуга се радва на ус-
пех основно сред търговските дру-
жества и общините, взискатели по 
изпълнителните дела. През 2016 го-
дина е въведен в действие и модул 
„Съдебен призовкар“ към деловод-
ната система САС „Съдебно дело-
водство“, който предоставя възмож-
ност за отразяване на всички полу-
чени и изпратени призовки и съоб-
щения от други съдилища.

Въпреки значителния брой разгле-
дани и решени дела, съдиите в Айто-
ския районен съд са намерили вре-
ме да се включат и в Образователна 
програма на ВСС„Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско до-
верие. Отворени съдилища и проку-
ратури“, като изнесоха редица лек-
ции пред учениците в СОУ «Христо 
Ботев» - град Айтос. 

През учебната 2018/2019 годи-
на партньори при провеждането на 
Програмата бяха Община Айтос - МК-
БППМН) РУ – Айтос и Народно чита-
лище „Васил Левски 1869“. Финалът 
на Образователната програма през 
учебната 2018/2019 г. беше отбеляз-
ан с дебат на сцената на НЧ «Ва-
сил Левски 1869», по време на кой-
то учениците имаха възможност да 
покажат знанията си и да изразят 
гражданската си позици по различ-
ни правни теми. Дебатът получи ши-
рок отзвук в местната преса, а учас-
тниците в двата отбора имаха въз-
можност да спечелят подаръчни ва-
учери за закупуване на книги. Всич-
ки участници в дебата от две учили-
ща - партньори получиха грамоти, 
Конституция на Република България 
и флаш памет.

В продължение на принципа за 
публичност на съдебната власт, Рай-
нен съд - Айтос доразви формата за 
провеждане на „Ден на отворените 
врати”, като през 2019 година иници-
ативата предизвика изключителен 
интерес, отличи се с активно участие 
на ученици от гимназиалните курсо-
ве на местните училища. 

Оценката на съдия Мария Дучева 
за работата на магистратите и съ-
дебните служители е много добра, с 
оглед проявената мотивация и стре-
меж към професионализъм. Запазе-
ни са отличните показатели за сроч-
ност, както досежно разглеждането 
и решаването на делата, така и за 
изпълнението на служебните задъл-
жения в звената, пряко свързани с 
правораздавателната дейност.

Много добри са резултатите на 
Районен съд - Айтос за 2019 година, 
показва и документът от извършена-
та комплексна планова проверка на 
Инспектората към ВСС, стана ясно 
на съдебния фоорум в Айтос. През 
2020 година усилията си Айтоския 
съд ще насочи към системно пови-
шаване на теоретичната и практиче-
ската подготовка на магистратите и 
съдебните служители, етично пове-
дение, отговорност и ефективност 
в работата за повишаване общест-
веното доверие и авторитета на ин-
ституцията. 
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Заловиха трима крадци и пиян шофьор Адмирации към съдиите за решаването на стари дела
Съдия Мария Дучева, председател на Районен съд - Айтос: 

Веднъж годишно, в Апелативен съд - Бургас отчитаме рабо-
тата на всички съдилища в апелативния район - това са 14 ра-
йонни, включително Районен съд - Айтос, и три окръжни съди-
лища в Бургас, Сливен и Ямбол. Изцяло се присъединявам към 
заключенията в доклада от проверката на Инспектората, защо-
то не само веднъж годишно получавам информация за работа-
та на Районен съд - Айтос. Периодично изискваме и получава-
ме информация със справки за срочността на работа от целия 
район. Изискваме справки за търсена, съответно ангажирана 
отговорност на съдилищата по закона за съдебната власт и т.н. 
По всички тези показатели Районен съд - Айтос върви в поло-
жителна посока, което за мен е атестат за качеството на рабо-
та, за всеотдайност и професионализъм в Районен съд - Айтос. 
Поздравявам магистратите и съдебната администрация за до-
брия климат, етичните взаимоотношения и много добрите ре-
зултати през 2019 година.

Гимназисти на поредна среща с айтоските магистрати по Об-
разователната програма на МОН и ВСС

Работна среща с кметовете и кметски наместници - 2019 г. Обучение на съдбните заседатели - февруари 2020 г.

Това, което е констатирано при про-
верката на Инспектората, констатира 
и проверката на Окръжен съд - Бур-
гас. Радвам се, че Районен съд - Ай-
тос работи като единен и мотивиран 
колектив. А това зависи както от ад-
министративния ръководител, така и от 
целия състав. Съзнавам трудностите, 
натовареността на тримата съдии при 
щат от четирима. Този проблем е общ 
за съдебния окръг и за апелативния ра-
йон. Да се ускорят конкурсите - това е 
единственият начин да попълним щато-
вете, за да работим по-спокойно. За-
щото други проблеми ние нямаме.

Съдия Деница Вълкова - председател на Апелативен съд - Бургас:

Всеотдайност и професионализъм  
в Районен съд - Айтос

съдия Росица темелкова - председател на Окръжен съд - бургас:

Съдът в Айтос работи като 
единен колектив



- Г-н Петров, няма как да не 
коментираме с Вас новината, 
че тези дни беше съобщено за 
доказани случаи на африканска 
чума по диви свине в региона. 
какви са мерките, които пред-
приема Ловно-рибарско друже-
ство „Сокол” - Айтос?

- Това, което можем и правим, 
е да ограничим популацията на 
дива свиня в района. Известно е, 
че през последните години попу-
лацията беше драстично увеличе-
на. Целта е да няма животни, кои-
то да поддържат вируса активен. 
За момента спряхме да подхран-
ваме дивеча, с цел да не се съби-
ра на едно място. Но основното 
е - намаляване на популацията. 
Във връзка с мерките се увеличи 
и срокът за отстрел на дива сви-
ня с един месец.

- как стоят нещата след при-
лагане на мерките?

- След влизане на мерките, за 
съжаление се стигна до обезпрас-
яване на цели дивечови райони.

- А какво предвиждате, за да 
спасите ловните сезони?

- Ние от две години сме започ-
нали активно разселване на мес-
тен полезен дивеч. Подпомагаме 
дружинките, част от тях, през 2019 
година изградиха волиери за зе-
леноглава патица, яребица и ке-
клик. Тенденцията е - от едър ди-
веч да минем на птици. Правим го 
с цел, през следващите 3-4 годи-
ни, ловците да могат да практику-
ват своето занимание.

- Заговори се и за превантив-

ни мерки срещу птичия грип?
- Основна цел и задача на на-

шата организация - Националното 
сдружение на ловците е опазване-
то на дивеча, не ловът. Притесни-
телни са лошите прогнози за пре-
летния дивеч. С агресивното земе-
делие, използването на пестициди 
и комасирането на площите, сре-
дата за дивеча е много промене-
на и значително влошена. Що се 
отнася, специално за кокошови-
те птици, като яребица и кеклик, 
хранителната база от насекоми 
за този вид дивеч до 1989 година 
е била 80%. Последното изслед-
ване от 2017 година показва, че 
основната храна от насекоми за 
тези птици, е вече под 5%. Това е 
изключително тревожна тенден-
ция. Очаква се в близко време 
ловът на гургулица, един от най-
атрактивните за ловците, да бъде 
забранен. Засушаването пък съз-
дава недобра среда за пъдпъдъ-
ка, най-чистата птица, която пие 
вода от росата.

- Да разбираме ли, че ловът 
е повече грижа, отколкото от-
стрелване на дивеч?

- Да, така трябва да бъде. Но 
за съжаление, част от по-младо-
то поколение ловци не са усвои-
ли морала и етиката, които тряб-
ва да притежава един ловец. Ре-
ално, само за миналата година, 
сме задивечили с местен поле-
зен дивеч за 26 хиляди лева. Тези 
пари са повече от средствата, вло-
жени за задивечаване досега за 
цели 30 години - от 1989 година до 

2019 година.
- как точно го правите?
- Купуваме излюпени, 40-дневни 

птици - зеленоглава патица, яре-
бица и кеклик, които се отглеждат 
във волиерите на дружинките. От 
28 дружинки - 14 имат волиери. 
Ние подпомогнахме 10 дружинки 
със средства на сдружението да 
изградят такива волиери. Ще ви-
дим резултатите тази година, на-
пролет. Първите три дружинки, ко-
ито си направиха такива волиери, 
вече се радват на сериозен успех. 
Полагат се много грижи за диве-
ча, осигуряват се добри условия, 
вода и храна.

- А грижата на Сдружението 
за язовир „Парка”?

- Договорът с Община Айтос е 
от 2017-а до 2022 година, и по този 
договор ние имаме задължението 
да стопанисваме рибния ресурс 
в язовира. Общината е собстве-
ник, а ние сме поели ангажимен-
та да поддържаме нивото на во-
дата спрямо изискванията на Ба-
сейнова дирекция за безопасност, 
следим за оттока, който трябва да 
е минимум 4 л/сек., за да се под-
държа реката. Зарибяваме язови-
ра всяка година с шаран, толсто-
лоб, амур. Миналата година пус-
нахме и 1000 сомчета. Тази го-
дина също ще зарибим язовира, 
най-вероятно със сом и шаран, но 
това ще стане с решение на сек-
цията по риболов. Зарибяваме с 
видове, които са атрактивни за 
спортния риболов и могат да ста-
ват трофейни екземпляри. В язо-

вира в момента има 10 
вида риба.

- кой има задъл-
жението да почист-
ва язовира и околно-
стите?

- Правим основно по-
чистване всяка година 
и апелираме към ри-
боловците да спазват 
необходимата хигие-
на. Идеята е да създа-
дем навици за опазва-
не на чистотата на вод-
ното съоръжение у де-
цата и младите хора. За 
жалост, някои от въз-
растните не дават до-
бър пример в това от-
ношение.

- как се опазва риб-
ният ресурс в язови-
ра?

- За това сме инвестирали не-
малко средства. Разбира се, това 
стана с подкрепата на кмета Ва-
сил Едрев, който ни помогна мно-
го в тази посока. С негова по-
мощ бяха осигурени видеокаме-
ри с инфрачервени лъчи за дено-
нощно наблюдение, което обхва-
ща целия язовир. Допълнително 
монтирахме мощни прожектори 
за осветяване. Има и фирма, ко-
ято осъществява физическа ох-
рана. Тази мярка беше наложи-
телна, след като на 31 декември 
2017 година хванахме бракониери 
с мрежите.

- Доста пенсионери са запа-
лени по риболова. има ли при-

емственост и интерес у деца-
та?

- Всяка година над 100 деца имат 
билети за риболов през 2019 годи-
на. Интересът расте, защото има 
риба. Ако няма риба ще има ли 400 
билета?! За деца до 14 години те 
са безплатни. Трябва да ви кажа, 
че най-много сигнали за нередно-
сти, например - хващане на мало-
мерни риби, идват точно от деца. 
Те имат по-добре развито чувство 
за справедливост. Организират се 
състезания по риболов за деца, 
сега напролет ще бъде следващо-
то. Тези състезания целят да раз-
вият у децата не само риболовни 
умения, но и навици да опазват 
природата.
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Регионален ученически конкурс на тема 
„Земята през очите на децата” за изработ-
ване на картичка от отпадъци, организират 
РИОСВ-Бургас и Народно читалище „Хрис-
то Ботев 1937“ по повод Международния ден 
на Земята - 22 април. Конкурсът цели, чрез 
творчеството си децата да изградят пози-
тивно отношение към природата и нейно-
то опазване. В конкурса могат да участват 
ученици от 13-те общини на област Бургас, 
включително и от община Айтос. Картички-
те трябва да бъдат съобразени с темата и 
да показват реки, планини, природни забе-
лежителности, растителни и животински ви-
дове. Всеки участник може да изпрати ЕДНА 
картичка, която да бъде във формат А6 и да 
съдържа информация за ученика – име и 
фамилия, възраст, училище, населено мяс-

то, клас, е-mail, телефон за връзка, загла-
вие на картичката и кратко описание как-
во изобразява.

Желаещите да участват могат да изпра-
щат картичките на адрес: град Бургас, к-с 
„Лазур“, улица „Перущица“ № 67, ет. 1 за 
„Връзки с обществеността“, до 10 април 
2020 г. вкл.

Компетентно жури ще отличи най-добри-
те творби и ще присъди първа, втора, трета 
и поощрителна награди. Във фейсбук стра-
ницата за информационно-образователни 
дейности на РИОСВ-Бургас ще бъде пуб-
ликуван албум с всички участващи в кон-
курса картички със заглавие, име и фами-
лия на автора.

Награждаването ще се състои на 22 април 
2020 година в залата на РИОСВ - Бургас.

Ученически конкурс за 
картичка от отпадъци

Надпреварата е посветена на Деня на Земята

Ботевци се надиграваха

С дълги хора и нади-
граване отбелязаха на-
ционалния празник уче-
ниците и учителите от 
СУ „Христо Ботев” - Ай-
тос. „Най-важното за 
едно поколение е съхра-
няването на българщи-

ната, затова с народни 
носии, знамена, патри-
отичен дух и български 
хора, учениците от База 
1 и База 2 на училището 
участваха в емоционал-
но надиграване. Награ-
дата беше създадена-

та емоция и удовлетво-
рението, че в танците и 
родолюбието всички са 
ЕДНО”, написа един от 
организаторите на учи-
лищния празник, препо-
давателката Лазарина 
Янчева.

Евгени Петров - председател на СНЦ Ловно-рибарско дружество „Сокол” - Айтос пред вестник „Народен приятел“:

Ловът е първо грижа

Евгени Петров

14 ловни дружинки с волиери за по-
лезен дивеч

Поредно детско риболовно състеза-
ние, организирано от Риболовната сек-
ция на сдружението На брега на язовир „Парка“ Стимули за най-малкия риболовец



Георги РУСИНОВ 
Снимки: Авторът

Започналата драма в нача-
лото на седмицата покрай 
смъртта на двама души край 
Бургас, завърши с протест. 
Роднини на нелепо загинали-
те Тодор Тодоров и Ванча 
Байлова затвориха движени-
ето за Созопол на мястото, 
където близките им бяха пре-
газени от автобус. Инциден-
тът е от края на миналата 
седмица. Тогава двамата пре-
търпяват лека катастрофа 
между двете коли, които шо-
фират  около 22:00 часа. Мяс-
тото е малко след КПП-то в 
посока Созопол. Тъмно е, 
мокро е, а те решават да се 
разправят на пътя след лекия  
инцидент. В този момент шо-
фьорът на турски автобус, пъ-
туващ към границата, Камен 
Филипов, блъска една от ко-
лите, която не е била изтегле-
на вдясно, като след това 
прегазва и двамата. Тодоров 
и Байлова загиват на място.

Последва задържането на 
Филипов за 72 часа, след ко-
ето в понеделник той се из-
прави пред Окръжен съд – 
Бургас по обвинения на Дър-
жавното обвинение, че е при-
чинил по непредпазливост 
смъртта на двама души. В то-
ва заседание се гледа мярка-
та за отклонение на Фили-
пов. Нещо, което явно голяма 
част от близките и роднините 
на загиналите не разбраха, 
като помислиха, че делото е 
тръгнало по същество. Съдия 

Яни Гадурлиев му наложи 
„домашен арест“, което е вто-
рата най-тежка мярка след 
„задържането под стража“. 
Това обаче не беше достатъч-
но за хората от созополските 
села Росен и Присад, откъде-

то са загиналите. Байлова до-
ри бе кметски наместник във 
второто.

Преди да затворят пътя за 
Созопол, дни по-рано те из-
лязоха на протест в село Ро-
сен. Там се чуха обвинения, 
че съдията е подкупен. Опе-
чалените роднини искаха 
справедлива присъда, дни 
след като Филипов бе пратен 
под „домашен арест“. Дори в 
залата обаче адвокатът на 
шофьора – Веселина Василе-
ва, коментира, че въпреки 
трагедията, 80% от вината е 
на загиналите. Не са сложи-
ли триъгълник, не са премес-
тили колите, нямало е светло-
отразителни жилетки.

Основните притеснения от 

решението на съдия Гадурли-
ев за близките  бяха, че Фи-
липов ще напусне страната, 
тъй като има двойно граждан-
ство. Окръжна прокуратура – 
Бургас му наложи мярка за 
забрана за напускане на 
страната.

Ден преди протеста, който 
затвори пътя за Созопол, 
председателят на Окръжен 

съд – Бургас съдия Росица 
Темелкова излезе с официал-
на позиция в подкрепа на съ-
дия Яни Гадурлиев. Тя изказ-
ва съболезнованията си към 
близките, но пояснява, че то-
ва не им дава право да от-
правят клеветнически твър-
дения. За Гадурлиев тя казва, 
че е съдя с огромен професи-
онален опит, заместник-пред-
седател на съда, който отго-
ворно, съвестно и безпри-
страстно осъществява своята 
правораздавателна дейност, 
ползва се с  авторитет в юри-
дическата общност на града. 

„Недопустимо е да се пра-
вят такива квалификации и 
внушения, непочиващи на ни-
какви конкретни факти. Съдът 
не може и не следва да се 
поддава на обществен на-

тиск, а следва да разглежда 
делата съобразно закона и 
събраните доказателства. 
Предстои делото да бъде гле-
дано по същество, прокурату-
рата  да  докаже вината на 
обвиняемото лице и съдът да 
постанови справедлива при-
съда, съобразно закона, ако 
вината му бъде доказа-
на. Мярката за неотклонение 
не е присъда по делото, тя це-
ли да обезпечи участието на 
обвиняемия в наказателния 
процес”, посочва съдия Те-
мелкова и защитава подроб-
но мотивите на Гадурлиев за 
взетата мярка.

„Разбираме мъката на 
близките на починалите и тех-
ния стремеж извършителят 
да получи  максимално нака-
зание. Следва да е ясно за 

цялото общество обаче, че 
съдът правораздава в рамки-
те на закона и не може да се 
поддава на внушения и на-
тиск от която и да е  от стра-
ните в наказателния процес. 
Безпристрастен и независим 
съд, който постановява съ-
дебни актове само на база на 
събраните доказателства и 
закона, въз основа на въ-
трешното си убеждение, е га-
ранция за върховенството на 
правото и за гарантиране на 
правата на гражданите. За-
щото без независимо право-
съдие няма демокрация, няма 
държавност и права“, написа 
до медиите тя.

Въпреки позицията на Съ-
да, роднините бяха убедени, 
че няма справедливост и за-
това бяха излезли на пътя 
точно с такива плакати – ис-
кане за справедлив процес и 
ефективна присъда. Чуха се 
коментари как дори прокуро-
рът не си вършел работата. 
Други пък не приеха факта, че 
Тодоров и Байлова имат вина 
за случилото се. Според тях 
дори и да е нямало триъгъл-
ник и жилетки, или аварийни 
светлини, то Филипов би 
следвало да ги види. Про-
краднаха се съмнения, че той 
е заспал или е бил разсеян 
по някаква друга причина. 

Днес ще се проведе засе-
данието в Апелативен съд – 
Бургас, с което Прокуратура-
та обжалва първоинстанци-
онното решение.

Роднини на нелепо загиналите край 
Бургас затвориха пътя за Созопол

За Темида  
палеж на валяци  
е по-сериозен от 
живота на две жени 

СтРА НИ цА 9 9-10 МАРт 2020

ТемидAбургаска

4 Искат справедлива присъда, 
обвиняват съдията, че е подкупен
4 Магистрати защитиха колегата 
си Яни Гадурлиев

7 години ефективна присъда при 
първоначален строг режим ще ле-
жи Николай Пенев – Пойзъна. Това 
реши съдебен състав на Окръжен 
съд – Бургас по делото за палежа 
на три валяка в Меден рудник.

Пенев е обвиняем за това, че на 
9 май 2019-а в Бургас, на улица 
„Захари Стоянов“ залял трите ма-
шини със смес от дизелово гориво 
и бензин и ги запалил. Валяците са 
собственост на тогава извършва-
щата ремонт на улицата – „Джи Пи 
Груп“ АД. Пожарът се разпрострял 
и върху други машини и съоръже-
ния със значителна стойност - ма-
шина тип „Асфалтополагач“ и кон-
тактна мрежа на тролейбусния 
транспорт.

По време на разследването е ус-
тановено, че обвиняемият се е под-
готвил да осъществи палежа ден 
преди самото деяние. Намерил 
пластмасови туби и ги напълнил 

със смес от дизелово гориво и бен-
зин. Съдовете били с обща вмести-
мост от 26 литра. Достигнал до мяс-
то, където се намирали машините, 
използвайки собствения си автомо-
бил, който бил с поставени табели от 
друго МПС. Паркирал в непосред-
ствена близост до спрените на място 
три валяка и един асфалтополагач, 
подредени един зад друг. Обвиня-
емият залял машините с предвари-
телно приготвената течност, възпла-
менил ги, след което се качил в кола-
та си и потеглил. Николай П. бил за-
държан по-късно.

Общата стойност на нанесените от 
палежа вреди е в размер на 156 145 
лева. 137 762 лева от тях Пенев ще 
изплати на „Джи Пи Груп“, чиято соб-
ственост са валяците, като обезще-
тение. 18 443 лева пък ще получи бур-
гаският общински превозвач „Бурга-
сбус“ за нанесените щети по кон-
тактната тролейбусна мрежа.

Пойзъна отива на топло за 7 години  
след погрома в Меден рудник

Окончателно – Кирил Христов, 
по прякор Принца, ще лежи чети-
ри години за убийството на готва-
ча Никола Колев. Това реши на 
последна инстанция Върховният 
касационен съд. Висшите магист-
рати на практика потвърдиха при-
съдата от предната инстанция за 
престъплението, извършено на 17 
април 2016-а в Несебър.

Принца първоначално бе под-
съдим за умишлено убийство, но 
по-късно апелативните съдии 
преквалифицираха обвинението 
в причиняване на смърт по не-
предпазливост. Присъдата бе ре-
дуцирана от 7 на 4 години затвор. 
Самото дело още в етап Окръжен 
съд – Бургас се проточи доста 
дълго. Христов бе признат за ви-
новен в извършване на непри-
стойни дейности, грубо наруша-

ващи обществения ред и изразя-
ващи явно неуважение към обще-
ството. Според магистратите дея-
нието се отличава с изключител-
на дързост.

Припомняме, че във фаталната 
нощ Принца стрелял с пистолета 
си „Зиг Зауер“ четири пъти към 
саксията с палма, а след това по 
думите на адвоката му, неволно 
прострелял готвача си в автомо-
бил, когато се качвали. В съда не-
веднъж Христов свидетелства как 
пистолетът сам е гръмнал и че съ-
жалява за случилото се, пред по-
гледите на близките на загина-
лия, сред които и синовете му.

Решението на съда сочи, че 
Принца трябва да плати 140 000 
лева кръвнина на съпругата на 
убития Колев – Стоянка и общо 
260 000 лева на двамата синове.

Окончателно: Киро Принца ще лежи  
4 години за убийството на готвача

Роднини на загиналите изказаха недоволството 
си от съдебното решение

КОМЕНТАР



П О К А Н А 
ЗА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

НА ЗКПУ”МАНДРА” – с.КОНСТАНТИНОВО
УС на ЗКПУ „МАНДРА” Свиква ОС – ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРА-

НИЕ на членовете на ЗКПУ”Мандра” –с.Константиново което да се 
проведе на 28.03.2020г. от 09,00ч. в салона на Читалището на 
с.Константиново, при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори;
2. Отчет на Управителния съвет за дейността на ЗКПУ”Мандра” 

през 2019г.
3. Отчет на Контролния съвет за 2019г.
4. Приемане на ГФО на кооперацията за 2019г.
5. Освобождаване на Председателя и членовете на УС и КС от 

заеманите длъжности. Избор на Председател на кооперацията, оп-
ределяне броя на членовете на УС и КС. избор на членове на УС и 
членове на КС, 

6. Промяна на Устава;
7. Вземане на решение за закупуване на недвижим имот – при-

лежащи площи към сградите в стопанския двор.
8. Определяне на представител, които от името на ЗКПУ „МАН-

ДРА” да представлява кооперацията пред МЗХГ.
9. Други, във връзка с решенията по т.1, 2, 3, 4, 5,6, 7 и 8 от 

дневния ред. 
При липса на кворум, събранието ще се отложи с един час и ще се 

проведе на същото място, независимо от броя на присъстващите.
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Георги РУСИНОВ 
Снимки: Авторът

Дами с гориво в кръвта вдигнаха 
настроението на бургазлии в събот-
ния ден. На паркинга пред магазин 
„Метро“ се проведе 24-ото поредно 
издание на ралито за жени. По тра-
диция то е организирано всяка го-
дина или ден преди 8 март, или ден 
след това. Изпълненията на 22-те 
дами на трасето зарадваха стоти-
ната зрители, дошли да се насладят 
на свистенето на гуми в хубавия 
слънчев ден.

Доброто настроение винаги е за-

дължително за 
рали „Елена Апос-
толова“, в памет 
на легендарната 
състезателка по 
рали. Наградите 
на дамите връчи-
ха организаторът 
на събитието – 
друга легенда от 
а в т о м о б и л н и я 
спорт Стоян Апос-
толов и официал-

ните гости – заместник-кметът Ве-
сна Балтина, общинските съветни-
ци Георги Маринчев и Тодор Йоси-
фов и депутатът от ГЕРБ Галя Же-
лязкова.

Шампион за втора поредна годи-
на бе Констанца Томова. Победи-
телки имаше и в други класове, ко-
ито също получиха много различни 
награди. Публиката бе забавлявана 
и от демонстрации по карате киоку-
шин и канго джъмпс под ръковод-
ството на Гергана Апостолова.

Михаил КОЛЕВ

„Нефтохимик 2010“ спе-
чели с 3:1 като гост дер-
бито срещу „Хебър“ (Па-
зараджик) от 19-ия кръг 
на Суперлигата. С успе-
ха си бургазлии затвър-
диха първото място и 
увеличиха преднината си 
пред пазарджиклии на 6 
точки. 

„Нафтата“ спечели по 
категоричен начин пър-
вата част. Гостите започ-
наха много добре мача, 
със силен сервис, който 
разклати посрещането 
на съперника. Втората 
част бе много по-оспор-
вана. „Хебър“ имаше 
аванс 6 точки при 14:8, 
но бургазлии наваксаха 
изоставането си. В края 
домакините стигнаха до 
две възможности да взе-
мат гейма и се възполз-
ваха още при първото 
разиграване, с което из-
равниха резултата. В 
третия гейм имаше мно-
го красиви моменти. Гос-
тите продължиха да са 
по-стабилни на сервис и 
блокада. В края играчи-
те на „Хебър“ направиха 
повече грешки и бургаз-
лии отново поведоха. В 
последния гейм „Нефто-
химик“ продължи добро-
то си представяне. Гос-
тите останаха по-концен-
трирани, водеха играта 
и закономерно стигнаха 

до успеха. Основни фи-
гури за двата тима не бя-
ха на полето поради кон-
тузии - Георги Братоев и 
Петър Каракашев за „Хе-
бър“ и Жани Желязков 
за „Нефтохимик“. Това 
бе първа домакинска за-
губа за „Хебър“ от нача-
лото на сезона.

Мирослав Градинаров 
от „Нефтохимик“ беше 
най-резултатен в мача с 
20 точки (2 аса, 4 блока-
ди). Неговият съотборник 
Денис Карягин добави 14 
точки (1 ас, 5 блокади) за 
победата.

„Радвам се, че побе-
дихме, при това напълно 
заслужено и убедително. 
Момчетата се стараха 
максимално и не дадоха 
почти никакъв шанс на 
иначе сериозния ни съ-
перник. Няма място за 
отпускане в нашите ре-
дици, тъй като тепърва 
предстоят плейофите, а 
преди това имаме и две 
важни срещи срещу сил-
ните отбори на „Монта-
на“ и „Добруджа“, заяви 
пред вестник „Черномор-
ски фар“ изпълнителни-
ят директор на бургазлии 
Огнян Томов. 

В следващия кръг от 
Суперлигата при мъжете 
„Нефтохимик“ ще по-
срещне в зала „Младост“ 
тима на „Монтана“. Сре-
щата е на 11 март от 18:30 
часа.

CтРА НИ цА 10 9-10 МАРт 2020

Чф
Мачът от 20-ия кръг на Трета юго-

източна лига между отборите на „Ми-
ньор“ (Раднево) и „Черноморец“ 
(Бургас) не се състоя. Причината за 
това бе обявената в петък грипна 
епидемия за цялата страна. От БФС 
разпоредиха всички двубои при ама-
тьорите, юношите и децата, които са 

в периода 6-11 март, да бъдат отло-
жени. 

С разкриването на четирима болни 
българи от коронавирус има вероят-
ност спортните прояви в България да 
се провеждат без зрители или отно-
во да бъдат отложени за неопреде-
лено време.

СКАНДАЛ Грипната епидемия отложи 
мач на „Черноморец“

„Нефтохимик“ 
надделя над „Хебър“ 

насред Пазарджик

Дами с Гориво в кръвта вДиГнаха 
настроението на бурГазлии

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 НА ЮСЕ ‘’ВАНЯ РАЙКОВА’’ - БУРГАС

Дата на провеждане : 10.04.2020 г., oт 14.00 часа .
Място на провеждане: Зала „Петя Дубарова”,Морско Кази-

но, гр.Бургас. 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Отчет на УС на Сдружението за 2019 г. Докладва К. Пирева
2. Отчет РК същия период . Докладва Л. Първински.
3. Прием на нови членове. Изключване на членове на организацията.
4. Промяна на точки от устава на Сдружението.
5. Приемане на план за нови учебни пътувания и обучения.
6. Приемане на бюджет 2020 г.
7. За Сайта на Сдружението. Докладва Б.Спасова
8. Общи организационни въпроси.
9. Други

ОС се свиква по решение на УС на ЮСЕ „В. Райкова”- Бургас

ОБЯВА ЗА РАБОТА

АДМИНИСТРАТОР
Месторабота Царево; Временна/сезонна работа; Пълно ра-

ботно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за канди-
дати с малък или без опит; Заплата от 750 до 800 BGN (Бруто) 
Служители/Работници; Административни и офис дейности; Хо-
тели; Сезонна работа в морски курорти;

Къмпинг в гр.Китен търси да назначи Администратори/ки 
за летен сезон 2020

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :
1. Следи цялостната дейност по посрещане, регистриране и нас-

таняване на туристите в къмпинга
2.Следи за спазването на графика за освобождаването на бун-

галата и напускащите палатки и каравани . 
3. Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите. 
4. Следи сметките на клиентите за предоставените им услуги .
5. Проучва рекламациите и оплакванията от клиентите за об-

служването и информира управителя своевременно отстраняване 
на допуснатите слабости и нарушения. 

Изисквания към кандидата:
- Комуникативност и колегиалност; 
- Опит като администратор е предимство;
- Компютърна грамотност -предимство е работата с хотелски 

софтуер;
- Владеенето на чужд език е предимство;
- Умение за работа в екип.

"ИФ Фаворит” ООД Ви предлага:
- добро заплащане, съобразено с Вашите резултати;
- перспективи за професионално развитие;
- осигурен транспорт;
- осигурена квартира;
- осигурена храна/ваучери за храна.

Ако проявявате интерес към позицията, моля да ни изпра-
тите автобиография на е-мейл: iffavorit@abv.bg

ОБЯВА ЗА РАБОТА
КАМЕРИЕРИ/КИ

Месторабота Китен; Временна/сезонна работа; Пълно ра-
ботно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за канди-
дати с малък или без опит; Заплата 750 BGN (Бруто) Служите-
ли/Работници; Хотели; Сезонна работа в морски курорти;

Къмпинг в гр.Китен търси да назначи КАМЕРИЕРИ/КИ 
за летен сезон 2020

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
- Опит на подобна позиция (не е задължителен)
- Сръчност, прецизност, енергичност и коректност;
- Дисциплинираност и организираност;
- Висок стандарт за чистота;
- Усмихната и енергична личност;
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :
- Трудов договор;
- Работа в утвърден колектив;
- Осигурено настаняване и ваучери за храна;
- Осигуряване върху реалния доход;
Ако проявявате интерес към позицията, моля да ни изпра-

тите автобиография на е-мейл: iffavorit@abv.bg

ВОЛЕЙБОЛ
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Съгласно заповед № РД-01-131/06.03.2020 г. на за 
кмет на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публи-

чен търг с тайно наддаване за продажба на недви-
жим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ 
№48619.505.991 по КККР на гр. Царево,  с площ от 363 
кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС 
№2006/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 25 047 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки 

от  първоначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация 

от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 
23.03.2020г. 

Срок за подаване на предложенията за участие- до 

16,00 ч. на 24.03.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловод-

ството на Община Царево в запечатани и непрозрач-
ни пликове, със залепен етикет с наименованието на 
участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и 
размер на депозит за участие -2325,30 лева -10 % от 
началната тръжна цена,  вносим по сметка на Община 
Царево-  ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 
23.03.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията-25.03.2020г. , 
час-10,00 часа, място- заседателната зала в сградата 
на Общинска администрация Царево.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на канди-
дата след закупуване на тръжната документация, всеки 
работен ден до датата на провеждане на търга.

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни 
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" с медийната под-
крепа на БНТ
12:35 - Вяра и общество /п/
13:35 - Автопортрет с маска документа-
лен филм/България, 2011г./, режисьор Ата-
нас Киряков
14:05 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на Илайъс аним.
14:40 - Легенда за Белия глиган  /България, 
2004г./, режисьор Ивайло Джамбазов, в ро-
лите: Кръстьо Лафазанов, Иван Джамбазов, 
Емил Котев и др.
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
19:10 - Корпорация "Приключения"  /6 еп./
19:55 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" с медийната под-
крепа на БНТ
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - История.bg 790 години от битката при 
Клокотница
22:00 - Телевизионен театър: Когато гръм уда-
ри тв постановка /1995г./, режисьор Дочо Бо-
джаков, с участието на: Стефан Данаилов, Пла-
мена Гетова, Любен Чаталов, Евелина Бори-
сова и др.
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Препрочитаме Вазов кампания на На-
роден театър "Иван Вазов" 

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" - 
анимация, еп.8
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.28
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.87
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.7 еп.3
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.5
19:00 - bTV Новините - централна еми-
сия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.40
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.12
01:00 - "Спасители в планината" /п./ 
- с.7 еп.3
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Втори шанс" - еп.67
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок
09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 4
13:30 - "Остани с мен" (премиера) - се-
риен филм
15:00 - "Черна роза" (премиера) - се-
риен филм
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публицистично 
предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) - се-
риен филм
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 - "Нюанси синьо" - с. 1
 00:30 - "Комисар Рекс" - с. 11
01:30 - "Уил и Грейс" - сериен филм
02:30 - "Завинаги свързани" - сери-
ен филм
05:20 - "Нюанси синьо" - с. 1 /п/

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
05:30 - България на живо - с Иво Божков

06:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1 /п/
07:00 - "Любовна магия" - романтичен 
филм с уч. на Ники Дилоуч, Раян Мак-
партлин, Брияна Лейн, Каролин Хенеси, 
Джонатан Патрик Мур и др. /п/
09:00 - "Всичко, което тя пожела" - ко-
медия с уч. на Лекси Джованоли, Джулия 
Дъфи, Калъм Уърти и др. /п/
11:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 1
12:00 - "Семейство под наем" - коме-
дия с уч. на Тори Спелинг, Грег Джърман, 
Джордан Бриджиси др. /п/
13:50 - "Търси се семейство за Коле-
да" - семеен филм с уч. на Амбър Райли, 
Матрея Федор, Присила Фая и др.
15:40 - "Агент Коди Банкс: Дестинация 
Лондон" - комедия с уч. на Франки Мю-
ниц, Антъни Андерсън, Хана Спиърит, Син-
тия Стивънсън, Даниел Ройбък и др. /п/
17:45 - "Борг срещу Макенроу" - драма 
с уч. на Шая Лебьоф, Сверир Гуднасон, 
Стелън Скарсгард, Тува Новотни и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението" - с. 9
21:00 - "Анон" - трилър с уч. на Клайв 
Оуен, Аманда Сайфред, Колм Фиоре, Идо 
Голдбърг, Соня Уолгър и др.
23:00 - "От местопрестъплението" - 
с. 9 /п/

06:00 - Ски бягане: Световна купа в Осло, 
30 км, жени
07:00 - Биатлон: Световна купа в Нове Ме-
сто, спринт, жени
08:00 - Биатлон: Световна купа в Нове Место, 
масов старт, жени
08:30 - Биатлон: Световна купа в Нове Ме-
сто, спринт, мъже
09:30 - Биатлон: Световна купа в Нове Место, 
масов старт, мъже
10:00 - Ски бягане: Световна купа в Осло, 
50 км, мъже
12:00 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Квитфиел, супер Г, мъже
12:45 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Офтершванг, слалом, жени
13:30 - Ски скокове: Световна купа в Осло
14:30 - Биатлон: Световна купа в Нове Место, 
масов старт, мъже
15:00 - Колоездене: Париж - Ница, първи етап
15:40 - Колоездене: Париж - Ница, втори 
етап, директно
17:40 - Ски скокове: Световна купа в Осло
18:25 - Ски скокове: Световна купа в Лилеха-
мер, квалификация, директно
19:45 - Новини
19:50 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Офтершванг, слалом, жени
20:20 - Ски-алпийски дисциплини: Световна 
купа в Офтершванг, гигантски слалом, жени

06:15 - "Камиони по леда" - риалити, с. 8
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
16:30 - "Дежа Вю" - трилър с уч. на Ден-
зъл Уошингтън, Вал Килмър, Джим Ка-
вийзъл, Пола Патън, Адам Голдбърг, Брус 
Грийнууд, Ерика Александър, Ел Фанинг 
и др. /п/
19:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
20:00 - "Скорпион" (премиера) - с. 4, 
2 еп.а
22:00 - "Заложници" - екшън с уч. на 
Долф Лундгрен, Алекс Карзис, Ката Добо, 
Корей Севиер, Дов Тийфенбах, Лари Дей, 
Шон Робъртс, Дженифър Бакстър и др.
 00:00 - "Полицаите от Чикаго" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

ПОНЕДЕЛНИК
Температура: 9/14°C
Предимно облачно
Вероятност за валежи: 7%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 77%

ВТОРНИК
Температура: 8/13°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 93%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 95%
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Георги РУСИНОВ 
Снимки: Авторът

Младият бургаски ху-
дожник Георги Георгиев 
представи първата си са-
мостоятелна изложба в 
морския град. В залата на 
Дружеството на бургаските 
художници той показа инте-
ресните си творби и даде 
сериозна заявка за бъдеща 
кариера.

Георгиев бе представен 
от председателя на дру-
жеството Добрин Вътев и 
от друг бургаски художник 
– Наско Стоянов. Втори-
ят е бил и негов учител в  
СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, където е завър-
шил младият талант.

„Георги е един най-изяве-
ните млади представители 
на Дружеството на бурга-
ските художници, като дава 
съвсем сериозна заявка за 
голямо развитие в бъдеще“, 
заяви Вътев.

Наско Стоянов се изказа 
много ласкаво за учени-
ка си. Сподели, че винаги 
всяка първа самостоятелна 
изложба е много важна, а 
Георги е толкова скромен 
за работата си.

„Радостно е, че имаме 
такъв автор в Бургас и е 
направил такива интересни 
неща. Те са минали през 
ръцете му, а това е много 
труд, не някакви ефекти, 
хватки и чалъми. Няма ед-
на творба тук, на която да 
не е отделил достатъчно 
време. Гошо завърши при 
мен, а след това учи и в 
София. Казваше ми обаче, 
че за него е без значение 
дали ще завърши, или не, 
защото така или иначе ще 
продължи да рисува. Както 
се вижда, това е ясно“, каза 
Стоянов.

Интересен факт е, че ба-

бата на Георгиев е една от 
музите му. В няколко твор-
би тя е изразена по много 
интересни начини. Самата 
тя, въпреки затрудненото 
си движение и възрастта 
си, бе дошла да подкре-
пи внука си. Иначе Георги 

следва стъпките на менто-
ра си и също работи като 
учител по „Изобразително 
изкуство“, но в Обзор. За-
това и по думите на Наско 
Стоянов, им идва малко 
далеч.

Гост на откриването 

бе бургаският общест-
вен посредник Тодор 
Стамболиев.

„Впечатлен съм от това, 
което виждам в галерията. 
Впечатлен съм, че това е 
първа самостоятелна из-
ложба, защото картините 
са съвършени в такава сте-
пен, че имам чувството, че 
наблюдавам творби на зрял 
художник. Скоро си говорих 
с един друг художник, кой-
то ми каза, че най-лесно е 
да нарисуваш картина, но 
най-трудно е да я продадеш. 
Пожелавам успех“, заяви 
общественият посредник.

Че е скромен, Георгиев 
показа и с думите си ка-
то единствено благодари 
за хубавите думи по негов 
адрес.

„Радвам се, че първата 
ми самостоятелна излож-
ба е в тази зала, защото 
още от малък, когато съм 
влизал, имам спомени, раз-
глеждайки големи автори и 
творбите им. Затова си бях 
казал, че първата ми самос-
тоятелна изложба трябва да 
е точно тук“, обясни той.
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Баба на млад художник  
се оказа негова муза

Георги Георгиев представи първата си самостоятелна изложба

В Бургас бе намерена 
пишещата машина, 
на която Димитър 

Димов е издал 
първия си роман

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

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

www.faragency.bg

Бургазлията Дим-
чо Пишманов е решил 
да честити на дами-
те от морския град  
по нестандартен начин 
Международния ден на 
жената. Снимка, запе-
чатана от Солниците,  
показва как творецът е 
аранжирал от черупки 
от мидички послани-
ето към бургазлийки.  
За да е типично по 
бургаски, има и кот-
ва. Завършва и с две 
сърчица.

НЕСТАНДАРТНО
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