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ÙÅ ÐÀÇÌÐÀÇßÒ ËÈ 
„ÇÀÌÐÀÇÅÍÈÒÅ“ ßÇÎÂÈÐÈ 

Ñèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀ

Ùå áúäàò ëè ðàçìðà-
çåíè ãîëåìèòå „çàìðàçå-
íè“ ÿçîâèðè êàòî „Ðàêîâ 
äîë“ è „Èíäæå âîéâîäà“, 
èìà ëè íàñåëåíèåòî íå-
îáõîäèìîñò îò íîâ ÿçî-
âèð, èëè ïî-ñêîðî, ïî-
äîáðà èíôðàñòðóêòóðà è 
åôåêòèâíà èíôðàñòðóê-
òóðà, êîÿòî äà íå õàáè 
âîäà ñà âúïðîñèòå, êîè-
òî âñå ïîâå÷å ñòàâàò âà-
æíè ñëåä êàòî òàçè ãî-
äèíà áå ñóøàâà, à òå÷î-
âåòå âúâ âîäîïðåíîñíà-

òà ìðåæà è ãîëÿìîòî ïî-
òðåáëåíèå ïðåç ëÿòîòî - 
îãðîìíè. 

Íÿìà îïàñíîñò îò âî-
äåí ðåæèì â Áóðãàñ è 
Âàðíà. ßçîâèð „Êàì÷èÿ“, 
êîéòî çàõðàíâà äâàòà 
îáëàñòíè ãðàäà ñ âîäà 
ìîæå äà îñèãóðè âîäî-
ñíàáäÿâàíå äî êðàÿ íà 
ãîäèíàòà, ïîêàçàõà äà-
ííèòå äàííèòå íà ÂèÊ - 
Áóðãàñ.

Â ìîìåíòà â ÿçîâèðà 
èìà 160 ìëí. êóá. ì âîäà, 
êîåòî íà ïðàêòèêà å íàä 
65% îò îáùèÿ ìó îáåì.
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Ина ПЕТРОВА 

Раздаването на храни-
телни продукти на соци-
ално слаби граждани в 
Бургаско ще започне по-
рано от обявеното. Гра-
фикът  за предоставяне-
то на пакетите е проме-
нен в 12 от временните 
пунктове, съобщиха от 
Агенцията за социално 
подпомагане. Между-
временно първият от 
пунктовете в областта – 
този в Бургас вече отво-
ри. От понеделник в Об-
ществената трапезария 
на улица „Оборище“ 95 
служители на БЧК раз-
дават пакетите на соци-
алнослаби наши съграж-
дани. Помощта се пре-
доставя по проект, съ-
финансиран от Фонда за 
европейско подпомага-
не на нуждаещи се ли-
ца.

Още от 8 януари, вмес-
то на 13-и  започна пре-
доставянето на храните 
в  Руен.  В  Карнобат то-
ва ще се случи на 13 яну-
ари, вместо предварително 
обявената дата 16. януари 
На 14-и същият месец е но-
вият график за община Ка-
мено.  В  Средец пунктът 
отваря врати на 15 януари. 
От 20-и, датата, на която 
започва кампанията в Ай-
тос, се променя на 16 януа-
ри. Това е и новата дата за 

община Созопол. На след-
ващия ден стартира пре-
доставянето на пакетите в 
община Поморие. В Сун-
гурларе правоимащите мо-
гат да получат безплатната 
храна на 22 януари. Вместо 
през февруари пакети още 
през януари ще могат да 
получат и жители на общи-
ните Несебър – от 23-и, 

Приморско – от 24-и, Ца-
рево – от 27-и и Малко 
Търново от 28 януари.  

Най-голямата целева 
група включва одобре-
ните за енергийни помо-
щи през отоплителен се-
зон 2017/2018 г. Право 
имат също майките на 
първокласници, получи-
ли еднократна парична 
помощ за учениците си. 
Отново става дума за го-
дина назад – за учебна-
та 2018/2019, уточняват 
от БЧК. В списъците по-
падат още лица с над 90 
на сто степен на увреж-
дане с определена чуж-
да помощ и ниски лични 
доходи от пенсия до 
348,00 лв., както и лица и 
семейства с месечни по-
мощи за отглеждане на 
дете с трайно уврежда-
не. Ще бъдат подпомог-
нати също лица и семей-
ства, инцидентно по-
страдали от бедствия и 
аварии при форсмажор-
ни обстоятелства и полу-
чили еднократна помощ 
за периода от 01.01.2019 

г. до 31.08.2019 г.
Всички те ще могат да 

вземат безплатни храни-
телни пакети, включващи  
16 вида хранителни проду-
кти – брашно, олио, ориз, 
месни консерви, лютеница, 
спагети, фасул, леща и др. 
Това може да стане най-
късно до 28 февруари.

„Черноморски фар“

От сега още има хора, 
които започват да се при-
тесняват за това как ще се 
придвижват между отдел-
ни населени места заради 
стачката на автобусните 
превозвачи. Други пък бър-
зат до края на седмицата 
да си свършат работата в 
общинските центрове. Със 
сигурност между големите 
градове ще създаде рабо-
та на споделеното пътува-
не, което и без друго про-
цъфтява, но малките села 
на практика ще бъдат ли-
шени от автобусен транс-
порт.

Областният управител 
Вълчо Чолаков коментира 
очертаващата се криза с 
транспорта така: „Има оп-
ределени искания от Кон-
федерацията на автомо-
билните превозвачи към 
държавата. Миналата го-
дина да припомня, напра-
вих една среща по повод 
дотациите на нерентабил-
ните линии. Тя беше в със-
тав кметовете на най-за-

сегнатите общини – Малко 
Търново, Средец, Созо-
пол, съответно превозва-
чи и депутати. После стана 
ясно, че проблемът съ-

ществува не само в наша-
та област, а и на други 
места в страната. И Съюз-
ът на превозвачите орга-
низира среща с министъ-

ра на транспорта. Там се 
водиха разговори. Но как-
во е последвало – не мога 
да кажа. Моята работа ка-
то областен управител съм 

я свършил. Ако бъда сези-
ран от общини, които си 
прекратяват договорите с  
превозвач, който отказва 
да извършва превоза, и на 
това основание се прекра-
тява договора му - аз имам  
право да дам разрешение 
да сключат временно до-
говор без конкурс  до про-
веждане на конкурс или 
обществена поръчка. За-
сега няма още такава си-
туация“.

Транспортните фирми в 
област Бургас уведомяват, 
че от 13-и януари 2020 годи-
на, заради започването на 
ефективни стачни дейст-
вия на голяма част от авто-
бусните превозвачи в стра-
ната, няма да изпълняват  
курсове. Стачката старти-

ра в понеделник и ще про-
дължи неопределено дълго 
време. Превозвачите се 
извиняват на пътниците за 
неудобството и ги призо-
вават за разбиране и под-
крепа.

До крайната мярка се 
стигна, след като от бран-
ша протестираха симво-
лично в продължение на 
един месец с искане към 
институциите за: намаля-
ване размера на тол так-
сите и обхвата на систе-
мата, справедливо раз-
пределение на средствата 
за субсидиране и компен-
сиране на превозите, как-
то и инкриминиране на не-
рагламентирания превоз 
на пътници. И с преду-
преждение, че ако нищо 
от това не бъде изпълне-
но, ще се пристъпи към 
ефективни стачни дейст-
вия.

В Бургаска област транс-
портна фирма „М-Бус” още 
преди година бе готова да 
спре превоза в слабонасе-
лените райони като селата 
в Малко Търново заради 

огромните загуби, които 
регистрира, и факта, че 
държавата не отпуска не-
обходимите субсидии. 
Идентично е положението 

и в селата в общините Кар-
нобат, Средец и Созопол. 
В началото на 2019 година 
бе обещано разрешение 
на казуса, но до такова та-

ка и не се стигна.
Превозът на територия-

та на целите общини: Сре-
дец, Малко Търново, Царе-
во, Карнобат и Несебър, 

както и следните направ-
ления, няма да се изпълня-
ва: Бургас - Велико Търно-
во, Бургас – Варна; Бургас 
– Царево;  Бургас - Ново 
Паничарево – Царево, Бур-
гас - Ясна поляна – Царе-
во;  Бургас - Приморско – 
Китен; Бургас - Ясна поля-
на – Приморско;  Бургас - 
Поморие - Равда - Слънчев 
бряг;  Бургас - Каблешково 
- Слънчев бряг;  Бургас – 
Айтос;  Бургас – Карнобат, 
Бургас - Равнец – Карно-
бат,  Бургас – Ямбол, Бур-
гас – Сливен,  Бургас - 
Малко Търново, Бургас - 
Русокастро – Желязово,  
Бургас – Зидарово,  Бургас 
– Горица, Бургас - Камено.

„Царевобус“ също се 
включва в националната 
стачка и всички автобуси, 
пътуващи на територията 
на Община Царево преус-
тановяват движение от 13 
януари. Това съобщение 
пуснаха в социалните мре-
жи от  ръководството на 
превозвача и се извиниха 
предварително за причи-
неното неудобство.

Стачката на автобуСните превозвачи 

Грипът смело настъпва по морето
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и до варна, велико 
търново, Сливен

Ина ПЕТРОВА 

Грипът и острите респи-
раторни заболявания на-
стъпват смело в Бургас и 
близките общини. През по-
следната седмица за об-
ластта са регистрирани 
167 случая на ОРЗ, а само 
за понеделник броят на 
болните, отчетени от джи-
питата, е 74. Случаите са 
на база 10% от наблюдава-
ното население.

„В дните около празни-
ците имаше ниска заболе-
ваемост на ОРЗ. Но за 
сметка на това пък доста 
рано – още в средата на 
декември, в Бургас бяха 
изолирани първите грипни 

вируси“, коментира д-р Ве-
личка Григорова, шеф на 
Дирекция „Противоепиде-
мичен контрол“ в Регио-
налната здравна инспек-
ция в града. През декем-
ври заболяха две малки 
деца. На 3 януари беше ре-
гистриран трети случай, 
доказан в референтната 
лаборатория на Национал-
ния център по паразитни и 
заразни болести. И трите 
случая на грип за нашата 
област са от така нарече-
ния свински грип. На прак-
тика Бургас бе първият 
град в цялата страна с ре-
гистрирани случаи на грип. 
Към момента заболелите 
две деца от Бургас и въз-

растната жена от Средец 
са изписани и са в добро 
клинично здраве.  

Според медицинските 
специалисти по-сериозна 
вълна на заболяването се 

очаква през февруари. 
„Трудно е да се прогнози-
ра, можем и да бъдем из-
ненадани. Очакваме пикът 
да е вероятно в началото 
на февруари. Всичко зави-
си от спазването на про-
филактичните и противо-
епидемичните мерки за 
ограничаване разпростра-
нението на вируса“, по-
сочва д-р Григорова. Бо-
лните трябва навреме да 
се изолират, да избягват 
места със струпване на 
много хора. Препоръчва 
се често миене на ръцете 
и проветряване на поме-
щенията. В лечебните  за-
ведения трябва да се но-
сят маски, да се дезинфек-

цират повърхностите, а в 
детските градини и учили-
ща да не се допускат бо-
лни деца.

В момента джипитата и 
медицинските специали-
сти изпращат ежедневна 
информация в РЗИ за броя 
на заболелите в предход-
ния ден. Здравните екс-
перти пък ежедневно съ-
общават този брой в Наци-
оналния център по зараз-
ни и паразитни болести. 
За да се обяви грипна епи-
демия трябва да са отчете-
ни 458-460 случая на грип 
или 226% заболеваемост 
на база 10%  от наблюда-
ваното население, инфор-
мираха от РЗИ.

отново акция 
„клошари“ в бургас

Изтеглят по-рано раздаването 
на храни за бедни в Бургаско
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Заместник-кметът по 
финанси Красимир 
Стойчев иска по-скъп 
„паяк“ в Бургас. Това 
става ясно от докладна 
записка, входирана от 
него. В нея той посочва, 
че размерът на разходи-
те за репатриране на не-
правилно паркирани ав-
томобили от обособени-
те три зони на Бургас 
последно са определени 
от Общински съвет – 
Бургас на 26 юни 2012-а. 
Зоните са фиксирани 
според тяхната отдале-
ченост от репатриращия 
паркинг.

„За целия този пери-
од, от близо осем годи-

ни цените не са били ак-
туализирани спрямо 
разходите по дейността, 
което налага острата 
нужда от преизчислява-
не на действителната 
стойност на действията 
и разходите по нея, кое-
то да доведе до привеж-
дането й в състояние, 
адекватно на настояща-
та икономическа обста-
новка, обусловена от ус-
ловията на пазара. Към 
настоящия момент опре-
делените за всяка от зо-
ните суми по премества-
нето на едно ППС се 
явяват недостатъчни, за 
да изпълнят предназна-
чението си и да покрият 
нарасналите през пери-
ода преки разходи фор-

миращи стойността на 
тази дейност“, пише в 
докладната Стойчев.

В тази връзка той смя-
та, че следва да се отбе-
лежат няколко основни 
причини, които налагат 
настоящата актуализа-
ция на сумите - завише-
ните разходи за персо-
нал, предвид повишава-
нето на възнаграждени-
ето за положен труд и 
задължителните осигу-
ровки и застраховки 
трудова злополука, пря-
ко свързани и с увеличе-
нието на броя на служи-
телите ангажирани с 
дейността, застраховки 
на служебни автомоби-
ли, многократното пови-
шаване на цените на го-

ривата и поддръжката 
на репатриращите авто-
мобили, както и тази на 
маркировката и сигна-
лизацията установява-
щи правилата за полз-
ване.

„В тази връзка след 
направения анализ, 
предлагаме единичните 
цени, приложими за ед-
нократно репатриране 
на едно превозно сред-
ство за всяка от трите 
зони да се завиши съ-
гласно приложението за 
икономическа обоснов-
ка неразделна част от 
настоящото изложение 
и да придобие следния 
вид за всяка от зоните: 
I-ва зона от 36 лева без 
ДДС да стане 46 лева 
без ДДС или 55.20 лева 
с ДДС; II-ра зона от 43 
лева без ДДС да стане 
52 лева с ДДС или 62.40 
с ДДС;  III-та от 52 лева 
без ДДС да стане 60 ле-
ва без ДДС или 72 лева 
с ДДС“, пише още в до-
кладната заместник-
кметът.

Общински съвет – Бур-
гас ще вземе решение 
по предложението в 
края на месеца на пър-
вата за годината сесия.

„Черноморски фар“

От сега още има хора, 
които започват да се при-
тесняват за това как ще се 
придвижват между отдел-
ни населени места заради 
стачката на автобусните 
превозвачи. Други пък бър-
зат до края на седмицата 
да си свършат работата в 
общинските центрове. Със 
сигурност между големите 
градове ще създаде рабо-
та на споделеното пътува-
не, което и без друго про-
цъфтява, но малките села 
на практика ще бъдат ли-
шени от автобусен транс-
порт.

Областният управител 
Вълчо Чолаков коментира 
очертаващата се криза с 
транспорта така: „Има оп-
ределени искания от Кон-
федерацията на автомо-
билните превозвачи към 
държавата. Миналата го-
дина да припомня, напра-
вих една среща по повод 
дотациите на нерентабил-
ните линии. Тя беше в със-
тав кметовете на най-за-

сегнатите общини – Малко 
Търново, Средец, Созо-
пол, съответно превозва-
чи и депутати. После стана 
ясно, че проблемът съ-

ществува не само в наша-
та област, а и на други 
места в страната. И Съюз-
ът на превозвачите орга-
низира среща с министъ-

ра на транспорта. Там се 
водиха разговори. Но как-
во е последвало – не мога 
да кажа. Моята работа ка-
то областен управител съм 

я свършил. Ако бъда сези-
ран от общини, които си 
прекратяват договорите с  
превозвач, който отказва 
да извършва превоза, и на 
това основание се прекра-
тява договора му - аз имам  
право да дам разрешение 
да сключат временно до-
говор без конкурс  до про-
веждане на конкурс или 
обществена поръчка. За-
сега няма още такава си-
туация“.

Транспортните фирми в 
област Бургас уведомяват, 
че от 13-и януари 2020 годи-
на, заради започването на 
ефективни стачни дейст-
вия на голяма част от авто-
бусните превозвачи в стра-
ната, няма да изпълняват  
курсове. Стачката старти-

ра в понеделник и ще про-
дължи неопределено дълго 
време. Превозвачите се 
извиняват на пътниците за 
неудобството и ги призо-
вават за разбиране и под-
крепа.

До крайната мярка се 
стигна, след като от бран-
ша протестираха симво-
лично в продължение на 
един месец с искане към 
институциите за: намаля-
ване размера на тол так-
сите и обхвата на систе-
мата, справедливо раз-
пределение на средствата 
за субсидиране и компен-
сиране на превозите, как-
то и инкриминиране на не-
рагламентирания превоз 
на пътници. И с преду-
преждение, че ако нищо 
от това не бъде изпълне-
но, ще се пристъпи към 
ефективни стачни дейст-
вия.

В Бургаска област транс-
портна фирма „М-Бус” още 
преди година бе готова да 
спре превоза в слабонасе-
лените райони като селата 
в Малко Търново заради 

огромните загуби, които 
регистрира, и факта, че 
държавата не отпуска не-
обходимите субсидии. 
Идентично е положението 

и в селата в общините Кар-
нобат, Средец и Созопол. 
В началото на 2019 година 
бе обещано разрешение 
на казуса, но до такова та-

ка и не се стигна.
Превозът на територия-

та на целите общини: Сре-
дец, Малко Търново, Царе-
во, Карнобат и Несебър, 

както и следните направ-
ления, няма да се изпълня-
ва: Бургас - Велико Търно-
во, Бургас – Варна; Бургас 
– Царево;  Бургас - Ново 
Паничарево – Царево, Бур-
гас - Ясна поляна – Царе-
во;  Бургас - Приморско – 
Китен; Бургас - Ясна поля-
на – Приморско;  Бургас - 
Поморие - Равда - Слънчев 
бряг;  Бургас - Каблешково 
- Слънчев бряг;  Бургас – 
Айтос;  Бургас – Карнобат, 
Бургас - Равнец – Карно-
бат,  Бургас – Ямбол, Бур-
гас – Сливен,  Бургас - 
Малко Търново, Бургас - 
Русокастро – Желязово,  
Бургас – Зидарово,  Бургас 
– Горица, Бургас - Камено.

„Царевобус“ също се 
включва в националната 
стачка и всички автобуси, 
пътуващи на територията 
на Община Царево преус-
тановяват движение от 13 
януари. Това съобщение 
пуснаха в социалните мре-
жи от  ръководството на 
превозвача и се извиниха 
предварително за причи-
неното неудобство.

отСкъСва цели общини в реГиона

Таксата на то

Грипът смело настъпва по морето
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мъж 
задържа 
крадец, 
промъкнал 
се в дома му

Мъж е задържал 
17-годишен младеж, 
който се е промъкнал 
в дома му на улица 
„Тертер“ в Бургас. 
Това съобщиха от 
пресцентъра на 
Областна дирекция на 
М В Р - Б у р г а с . 
Установено е, че мом-
чето е влязло в имота 
с намерението да 
краде, но 41-годишни-
ят собственик го е 
заловил. Младежът е 
задържан с полицей-
ска заповед за срок от 
24 часа. По случая е 
образувано бързо 
полицейско производ-
ство.

спипаха  
с трева 
бургазлия в 
славейков 

Бургазлия е бил 
заловен с марихуана в 
к о м п л е к с 
„Славейков“. Това 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. Полицейски 
служители извършили 
проверка на 27-го-
дишния мъж до блок 
125. Органите на реда 
открили у него свивка 
със зелена суха трев-
на маса (марихуана). 
Бургазлията е задър-
жан за срок до 24 часа. 
Работата по случая 
продължава.

Заместник-кмет поиска 
по-скъп „паяк“ в Бургас

Английски хлапак е 

Ледената пързалка
Панайот ГЕОРГИЕВ

18-годишен английски 
младеж, живеещ постоян-
но в Каблешково, е от-
краднал мечето от ледена-
та пързалка, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Случаят е от нощта на 27-и 
срещу 28-и декември ми-
налата година.

Заедно с английския 
хлапак били още три мом-
чета и две момичета – 
всички на възраст около 
17-18 години. Те употреби-
ли алкохол и се забавля-
вали като се гонели на ле-
деното съоръжение. При 
излизане от пързалката 

англичанинът решил да от-
крадне помощното съоръ-
жение във вид на мече, с 
което децата се забавля-
ват на пързалката и могат 
да се пързалят. След като 
го взел, той го укрил.

От полицията съобща-
ват, че са проведени мно-
жество бързи и задълбо-
чени оперативно-издирва-
телни действия, чрез кои-
то е установена самолич-
ността на английския 
гражданин, както и на ос-
таналите петима младежи. 
Мечето е върнато на соб-
ствениците на ледената 
пързалка и вече се из-
ползва по предназначе-
ние.



Апелът на г-н Николов е 
навременен, за да се тър-
сят варианти. Дали ще се 
строи нов язовир, или не, 
би следвало да отговорят 
хидроинженерите и спе-
циалистите, които са тяс-
но свързани с материята. 
Безспорен факт е, че кли-
матът е разнороден през 
последните години. Преди 
две години имаше гласове, 
които казваха да се разру-
шават язовири заради на-
воднения, сега има гласо-
ве, които искат да се стро-
ят заради сушата. Може би 
истината е някъде по сре-
дата. Кой е точният вари-
ант ще кажат специали-
стите. Фактите са след-
ните: имаме един язовир 
„Камчия“, който захран-
ва основно Бургас, малко 
Варна и част от Сливен. 
Нивото му в момента не е 
прецедент в неговата исто-
рия, от 40 години се води 
статистика на нивото му. 
При справка може да се 
види, че това се е случва-
ло и в други години. Заедно 

с язовир „Камчия“ ние раз-
полагаме с „Ясна поляна“ и 
„Ново Паничарево“, които 
също не са с пълен обем, 
но се водочерпи от тях. 
От гледна точка на инфра-
структура ние разполага-
ме с още два големи язо-
вира - „Порой“ и „Ахелой“. 
Първият е с 45 млн. куби-
ка, налични са 10 и втори-
ят е с 12 млн.к., в момента 

е по-малко водата заради 
сушата.

И да направим някол-
ко язовира ако няма вода, 
не е ясен смисълът от тях. 
Тези два язовира с допъл-
нителни дейности, като 
пречиствателна станция и 
водопроводи биха могли да 
са резервен вариант за пи-
тейно водоснабдяване.

Завъртя се в публично-

то пространство още една 
идея - „Раков дол“ и „Индже 
войвода“. Първият е проек-
тиран за промишлени нуж-
ди за „Промет Дебелт“. А 
„Индже войвода“ е тяхна 
собственост. Проблемът не 
е належащ и драматично 
тежък. Все пак язовирите 
са оразмерявани за полз-
ване за определен срок го-
дини напред. От тази глед-
на точка нямаме основа-
ние за паника и силно без-
покойство.

От друга страна идеята 
да се организира дебат е 
навременна с оглед на кли-
мата и промените в него. 
Има години, в които не пада 
дъжд, а в други ни удавя. 
Специалистите трябва да 
кажат как да се задържат 
тези валежи и обхванат в 
язовири, което говори за 
ефективност на управление 
на водния ресурс.

Другият въпрос, който 
съществува като проблем 
е, че има огромни загу-
би на вода заради стара-
та и амортизирана мрежа. 
Държавата е поела иници-
атива и ВиК -Бургас канди-
датства за европейско фи-
нансиране за изграждане и 
рехабилитация на мрежата. 
Тези проекти  би трябвало 
да бъдат реализиране през 
следващите 4 години.

Три пъти ще плаща българската държава 
и съответно нейните данъкоплатци за язо-
вир „Индже войвода”. След като е започна-
то строителството му по време на соц-а дър-
жавата е наляла куп средства в изгражда-
нето на инфраструктура и административ-
ни бази на промишления обект. Преди 12 
години стана ясно, че обектът е попаднал в 
активите на Трета металургична база и на 
държавата отново ще й се наложи да пла-
ти за него, като го откупи и да започне пов-

торното му строителство, за което отново 
ще отпуска средства. 

До края на тази година трябва да започне 
изграждането на замразения язовир, пише 
през 2008 година „Черноморски фар“.

„Държавата има намерение да изкупи 
язовир „Индже войвода" край Бургас, за 
да може да го доизгради“, заявява по вре-
ме на посещение в Бургас тогавашният за-
местник-министърът на регионалното раз-
витие Димчо Михалевски. 
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Ùе размразят Ëи 

Äàëè ùå ñå ñòðîè íîâ âîäîèçòî÷íèê 
òðÿáâà äà êàæàò ñïåöèàëèñòèòå

ÎÁÙÈÍÀ  ÖÀÐÅÂÎ
ÎÁßÂÀ

Ñúãëàñíî çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-3/07.01.2020 ã. íà êìåòà íà îáùèíàòà
ÎÁÙÈÍÀ ÖÀÐÅÂÎ

ÎÒÊÐÈÂÀ ïðîöåäóðà ïî ïðîâåæäàíå íà ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâà-
íå çà ïðîäàæáà íà íåäâèæèì èìîò-÷àñòíà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, à èìåí-
íî: ÏÈ ¹66528.501.373 ïî ÊÊÊÐ íà ñ. Ñèíåìîðåö,  ñ ïëîù îò 954êâ.ì., ñ 
òðàéíî ïðåäíàçíà÷åíèå-óðáàíèçèðàíà, ñ À×ÎÑ ¹1705/22.01.2014 ã

  Íà÷àëíà òðúæíà öåíà – 107 802 ëâ. áåç ÄÄÑ.
Íàïðàâåíèòå ïðåäëîæåíèÿ íå ìîãàò äà áúäàò ïî-ìàëêè îò  ïúðâîíà÷àë-

íàòà òðúæíà öåíà ïëþñ 10% . 
Ñðîê çà çàêóïóâàíå íà òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ îò äåëîâîäñòâîòî íà Îá-

ùèíà Öàðåâî äî 16,00 ÷. íà 27.01.2020ã. 
 Ñðîê çà ïîäàâàíå íà ïðåäëîæåíèÿòà çà ó÷àñòèå- äî 16,00 ÷. íà 

28.01.2020ã. 
Ïðåäëîæåíèÿòà çà ó÷àñòèå ñå ïîäàâàò â äåëîâîäñòâîòî íà Îáùèíà Öà-

ðåâî â çàïå÷àòàíè è íåïðîçðà÷íè ïëèêîâå, ñúñ çàëåïåí åòèêåò ñ íàèìå-
íîâàíèåòî íà ó÷àñòíèêà è èìîòà.

Öåíà íà òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ-100 ëåâà áåç ÄÄÑ è ðàçìåð íà äåïîçèò 
çà ó÷àñòèå -10780,20ëåâà -,  âíîñèì ïî ñìåòêà íà Îáùèíà Öàðåâî-  ÂG65 
STSA 93003391581610, íàé-êúñíî  äî 27.01.2020ã.

 Äàòà íà îòâàðÿíå íà ïðåäëîæåíèÿòà-29.01.2020ã., ÷àñ-10,00 ÷àñà, ìÿñòî- 
çàñåäàòåëíàòà çàëà â ñãðàäàòà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ Öàðåâî.

Îãëåä íà  èìîòà  ùå ñå èçâúðøâà ïî èñêàíå íà êàíäèäàòà ñëåä çàêó-
ïóâàíå íà òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ, âñåêè ðàáîòåí äåí äî äàòàòà íà ïðî-
âåæäàíå íà òúðãà.

Çà êîíòàêò : Ãàëèíà Âúëåâà – òåë. 0590550-24

ÂÑÅÑÒÐÀÍÍÀ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÀ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß 
„ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ“ – ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ

îáëàñò Áóðãàñ, îáùèíà Áóðãàñ, ãð. Áóðãàñ 8000, ïë. „Ïåòè êèëîìåòúð“
Ï Î Ê À Í À

ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÈÇÂÚÍÐÅÄÍÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÍÀ ÎÁÙÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÍÀ 
ÂÑÅÑÒÐÀÍÍÀ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÀ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß 

„ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ“ – ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ 
Íà îñíîâàíèå ÷ë.21, àë.1, ò.2 îò Óñòàâà, ÷ë.16, àë.2, ò.2 îò Çàêîíà çà 

êîîïåðàöèèòå, â èçïúëíåíèå íà Ðåøåíèå îò 18.12.2019ã.,
Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà ÂÇÊ „Õðèñòî Áîòåâ– ãð. Áóðãàñ, ñâèêâà ÈÇÂÚÍ-

ÐÅÄÍÎ ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ íà êîîïåðàöèÿòà.
Èçâúíðåäíîòî îáùî ñúáðàíèå ùå ñå ñúñòîè íà 25.01.2020ã. îò 09:00 

÷àñà, â ãð. Áóðãàñ, â Êîíôåðåíòíà çàëà ¹ 7 â „Äîì íà íàðîäíàòà àð-
ìèÿ“ (ÄÍÀ) íà àäðåñ: ãð. Áóðãàñ, óë. „Õðèñòî Áîòåâ“ ¹ 36, ÄÍÀ.

Èçâúíðåäíîòî îáùî ñúáðàíèå ùå ñå ñúñòîè ïðè ñëåäíèÿ Äíåâåí ðåä:
1. Äîïúëâàíå ñúñòàâà íà ÊÑ ñ åäèí ÷ëåí è èçáîð íà åäèí ïîäãëàñ-

íèê. 
Âñè÷êè ÷ëåí-êîîïåðàòîðè íà ÂÇÊ „Õðèñòî Áîòåâ”“ – Áóðãàñ, ñúãëàñíî 

èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà è óñòàâà, ñà ïîêàíåíè äà ïðèñúñòâàò.
Ïðè ëèïñà íà êâîðóì, ñúãëàñíî ÷ë. 17, àë.2 îò Çàêîíà çà êîîïåðàöèè-

òå, è ÷ë. 22, àë.2 îò Óñòàâà, íàñðî÷åíîòî èçâúíðåäíî îáùî ñúáðàíèå, ùå 
ñå ïðîâåäå íà ñúùèÿ äåí è ñúùîòî ìÿñòî åäèí ÷àñ ïî-êúñíî, íåçàâèñèìî 
îò áðîÿ íà ïðèñúñòâàùèòå ÷ëåí-êîîïåðàòîðè.

ÓÏÐÀÂÈÒÅËÅÍ ÑÚÂÅÒ:
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зëàòíèÿò ÿçîâèð зëàòíèÿò ÿçîâèð зëàòíèÿò ÿçîâèð зëàòíèÿò ÿçîâèð 
Ïлаùаìå три ïúти за язоâир „Инäжå âоéâоäа”

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë Âúë÷î ×îëàêîâ:

Апелът на г-н Николов е 
навременен, за да се тър-
сят варианти. Дали ще се 
строи нов язовир, или не, 

òðÿáâà äà êàæàò ñïåöèàëèñòèòåнèâîòî íà 
„Êàì÷èÿ“ íå 
å ïðåöåäåíò 
â íåãîâàòà 
èñòîðèÿ

Ñилâия ØАÒÚРОВА

Ùе бъдат ли размразени голе-
мите „замразени“ язовири като 
„Раков дол“ и „Индже войвода“, 
има ли населението необходи-
мост от нов язовир или по-скоро, 
по-добра инфраструктура и ефек-
тивна инфраструктура, която да 
не хаби вода са въпросите, кои-
то все повече стават важни след 
като тази година бе сушава, а те-
човете във водопреносната мре-
жа и голямото потребление през 
лятото - огромни. 

Няма опасност от воден ре-
жим в Бургас и Варна. Язовир 
„Камчия“, който захранва двата 
областни града с вода може да 
осигури водоснабдяване до края 
на годината, показаха данните да-
нните на ВиК – Бургас.

В момента в язовира има 160 
млн. куб. м вода, което на практи-
ка е над 65% от общия му обем.

 Въпреки че министър Петя 
Аврамова успокои, че воден апо-
калипсис не се задава, депутати 
обходиха и се снимаха пред язо-
вир „Камчия“, като показаха, че 
нивото му е стабилно, все пак те-
мата не бива да се отминава с 
пренебрежение.

Трябва да мислим за нов язо-
вир, хвърли бомбата кметът 
Димитър Николов и заяви, че е 
възможен рестарт на проекта 
„Рахов дол“. Днес публикуваме 
мнението по темата на хидроин-
женер инж. Васил Богомилов, под 
чието ръководство са изгражда-
ни язовирите „Ахелой“ и „Порой“ 
в Бургаска област. 

Според кмета данните сочат, 
че Бургас има едва 55% загуба 
на вода, което е добре на фона 
на други области, където загуби-
те са 70-75%. „Това е колосално 
прахосване на суровина“, обяс-
ни Николов.

 „Аз ще говоря с областния уп-
равител и министъра на регионал-
ното развитие, но може би тряб-
ва да мислим за изграждането 
на нов язовир. Не знам в момен-
та какво е състоянието на „Раков 
дол“. Той не е на територията на 
Община Бургас и нямаме никак-
ви технически параметри. В бъ-
деще трябва да търсим възмож-
ности да се презапасим с допъл-
нителни ресурси, предвид огро-
мното строителство около море-
то и все повече увеличената кон-
сумация на питейна вода“, посо-
чи Николов.

През 2008 година бившият за-
местник-министър на регионал-
ното развитие заяви, че е възмо-
жен рестарт на другия проект за 
язовир „Индже войвода“. 

Репортаж на „Черноморски 
фар“ по онова време показа как-
во е състоянието на замисле-
ния голям инфраструктурен во-
ден проект. Днес отново публи-
куваме част от текста заради не-
говата актуалност. Амбициите то-
гава са били той да бъде изгра-
ден с пари от Световната банка, 
като се откупи от собственика му 
„Промет“, както и да бъде изгра-
ден за три години. 12 години по-
късно язовир няма, а инфраструк-
турата още е собственост на част-
ната фирма.

Çад кметиöа-
та са само чети-
ри тóхлени ко-
лони, които на-
помнят, че тóк 
å èìàëî ñãðàäà. 
По земята се 
върãалят тера-
котни плочки. 
Íаоколо е оãло-
зãан дори ка-
белът за жиöи 
за мед
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Инж. В. БОГОМИЛОВ

Инж. Васил Богомилов е 
I-ви випускник на Строителен 
техникум – Бургас, а след 
това завършва Висшия ин-
женерно-строителен инсти-
тут – София, специалност 
„Хидротехническо строител-
ство”.

Под негово техническо ръ-
ководство, в началото на 
1963 година започва строи-
телството на язовир „Ахелой” 
от НС „Тънково - Порой – 
Ахелой”. През 1971 година, 
след завръщане от СССР е 
началник технически отдел, 
а впоследствие е времен-
но изпълняващ директор на 
Дирекция за водоснабдява-
не на Черноморското край-
брежие и град Кърджали. 
Като специалист в областта 
на хидротехническото стро-
ителство, по независещи от 
него желания и причини е 
работил като началник- от-
дел „Опазване на природна-
та среда“ в новосъздадената 
РИОПС – Бургас, главен ин-
женер и директор на стро-
ителен район „Градско бла-
гоустрояване” - Бургас, ди-
ректор на строителството на 
СЕП „Водно стопанство” - 
Бургас, началник на Главна 
инвеститорска дирекция – 
филиал Бургас (респектив-

но „Агроводинвест”) за хи-
дротехнически обекти. Сега 
е пенсионер – частно прак-
тикуващ.

Близката история

През изминалия век без-
водието в Бургас, особено 
през шейсетте години, беше 
нетърпимо. Започнаха стро-
ително-монтажни работи на 
двата язовира „Камчия” за 
водоснабдяването на Бургас 
и Варна и „Ясна поляна” 
за Южното Черноморие. 
Едновременно се изпълня-
ваха и други обекти от тези 
две водоснабдителни систе-
ми - тунелни деривации, во-
допроводи, водохващания, 
помпени и пречиствателни 
станции, високо строител-
ство, пътища, рекултивации 
и други големи обекти и по-
добекти. Водоснабдяването 
на Черноморското крайбре-
жие включваше най-големите 
по мащаби за България двете 
водоснабдителни системи - за 
Бургас и Варна и за Южното 
Черноморие на юг от Бургас. 
Строителството се инвести-
раше и технически контроли-
раше от Министерството на 
строежите чрез Дирекцията 
за водоснабдяване на 
Черноморското крайбре-

жие. Изпълняваше се от 
много строителни организа-
ции - „Водстрой” - Бургас, 
Трудови войски, „Хидростой”, 
„Транстрой”, „Монтажи” и др. 
Огромно по обем и мащаби, 
териториално на стотици ки-
лометри хидротехническото 
строителство е многообраз-
но - язовирни стени, тунели, 
деривации, дюкери, съоръже-
ния помпени и пречиствател-
ни станции, електропроводи, 
пътища, високо строителство 
- административни сгради, ре-
култивации, вецове. Особено 
трудно беше изпълнението на 
тунела „Китка – Шиварово” 
след язовир „Камчия”. Помня, 
няколко денонощия трябва-
ше да бъдем на място в на-

чалото на месец септември 
1971 година. Получиха се и 
т.нар. „комини” и работни-
ците, с цената на живота си, 
под непрекъснатата пукоте-
вица на огъващи се под на-
прежение подпорни елемен-
ти, изпълняваха изкопните ра-
боти на забоя. Беше страшно 
от тези „комини”. Не бе леко 
и на другите обекти - работе-
ше се под открито небе, без 
складове, тоалетни, заслони 
- елементарни условия за ра-
бота и почивки.

В края на 1971 година язо-
вир „Камчия” беше завирен, 
без риба - преградни съоръ-
жения. Изтакане на много-
годишен изравнител е недо-
пустимо без правителствено 
решение. Съоръженията се 
монтираха при завирен обем 
с риск за човешки жертви от 
електроженистите. А Бургас 

страдаше от безводие.
Първото спасение дойде от 

язовир „Ахелой” - с. Бата. Това 
водохранилище - част от напо-
ителната система „Тънково - 
Порой - Ахелой”, бе въведе-
но в експлоатация в края на 
шейсетте години със завирен 
обем - 12 млн. куб. м. През ес-
ента на 1970 година от него бе 
подадена вода за Бургас и КК 
„Слънчев бряг” по частично 
изпълнената деривация язо-
вир „Камчия” - Бургас.

По всички показатели во-
дата не отговаряше за питей-
но водоснабдяване, но хора-
та бяха изключително довол-
ни, че получиха вода за бито-
ви нужди.

Продължаваше строител-
ството на двете водоснабди-
телни системи по водоснаб-
дяването на Бургас, Варна и 
Южното Черноморие. През 

есента на месец ноември 
1971 година архитект Васил 
Няголов – вечна му памет - то-
гавашен заместник окръжен 
председател по строителство-
то, ме извика в Окръжния съ-
вет и каза: „Инж. Богомилов, 
строителството за водоснаб-
дяването на Бургас и Варна 
се забавя, а за Бургас е не-
обходима неотложно питей-
на вода. Реши се: Язовир 
„Ясна поляна” - предвиден 
проектно да водоснабдява 
само Южното Черноморие от 
Созопол до границата, чрез 
допълнително проектиран по 
наше искане авариен водо-
провод, да се подават водни 
количества първо за Бургас. 
Този обект е проектиран от 
нашата РПО – Бургас (инж. П. 
Павлов и колектив) и не е за-
ложен в Генералната сметка. 
За да не надвишим първона-
чалната стойност изключва-
ме временно строителство-
то на юг от с. Китен, на стой-
ност 500 000 лв. и включва-
ме обект - „Авариен водо-
провод Созопол - Бургас”. 
Окръжният съвет е уредил 
въпроса. Преработете ге-
нералната сметка и зами-
навайте незабавно в ИПП 
„Водоканалпроект” - София, 
като се връщате с подписа-
на от института преработе-
на генерална сметка за во-
доснабдяване на Южното 
Черноморие, включващо и 
град Бургас”.

(Продължава на стр. 13)

По този начин ще се реши 
проблемът с водоснабдява-
нето на Южното Черноморие, 
каза той. Язовирът „Индже 
войвода" е бил приватизи-
ран заедно с металната база 
„Дебелт". За начало на проце-
дурата за възлагане на стро-
ителството е определена да-
тата 1 август. Дотогава тряб-
ва да бъдат завършени тръж-
ните процедури. След получа-
ване на разрешение за стро-
еж и даване на строителна ли-
ния и ниво най-вероятно е из-
граждането да започне през 
октомври. Срокът за изпълне-
ние е 3 години. Обявлението 
за предварителна информа-
ция за търга е изпратено за 
публикуване до Официален 
вестник на Европейския съюз 
на 27 февруари и е с рефе-
рентен номер 2008-022741. 
Изпълнителна агенция по 
проекта е Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ). 
Предварителната стойност е 
около 25 млн. лева, които са 
заложени в схемата на раз-
пределение на държавния бю-
джет. Не е предвидено заемно 
финансиране. Язовир „Индже 
войвода" е сред обектите, ко-
ито са планирани за стартира-
не и за които има осигурено 
финансиране. Той е в пакет с 
изграждане на пречиствател-
на станция за питейни води за 
Южното Черноморие.

Сега българските държав-
ници казват, че язовирът бил 
приватизаран по „погрешка” 
и е станал собственост на ук-

раинския милиардер Ринат 
Ахметов, от който трябва да 
си го откупят отново. „Индже 
войвода" е продаден през 1999 
година заедно с активите на 
„Промет". „Въпреки че е пуб-
лична държавна собственост, 
язовирът е даден на частна 
фирма”, обяви преди време 
строителният министър по оно-
ва време Асен Гагаузов. 

Сега може да се наложи 
държавата да плати за язови-
ра дори толкова, колкото при-
ватизаторите са дали за цяло-
то предприятие, обясни минис-

търът. 30% от водоема са по-
строени и в бюджета на реги-
оналното ведомство са пред-
видени пари за закупуването 
му, обясни ресорният замес-
ник-министър в МРРБ Димчо 
Михалевски. Според разче-
тите на ведомството само 
„Индже войвода" може да спа-
си от водна криза Южното 
Черноморие. Ако до 3 години 
не бъде достроен, всички ку-
рорти на юг от Бургас ще оста-
нат без питейна вода през ля-
тото, категоричен бе замест-
ник строителният министър. 

За да не бъде съсипан турис-
тическият сезон през 2011 го-
дина в Созопол, Приморско и 
Китен, министерството е оси-
гурило средства за доизграж-
дането на язовира със заем 
от Световната банка. Водят се 
преговори със собственика на 
„Индже войвода" - „Промет". 
Оценителната компания „Цеси 
Инвест" пък е наета да каже 
колко струват построените в 
края на 80-те години 30% от 
язовира, обясни Михалевски.  
Заводът край село Дебелт бе 
приватизиран през 1999 го-

дина от „Нева холдинг" за 3,5 
млн. лв. После бе обявен в не-
състоятелност от кредитора 
„СИБанк“. Сега заводът е на 
руснаците „Смарт груп", кои-
то предстои да се слеят със 
„Систем капитал мениджмънт" 
на най-богатия украинец Ринат 
Ахметов. Той бе и сред кан-
дидатите за „Кремиковци", но 
се отказа.

В странджанското село 
Вършило не вярват на всич-
ко, което се говори и че някога 
замразеният проект ще тръгне. 
Бъдещият язовир е трябвало 
да се намира на пет километра 
от Вършило и на три от съсед-
ното село Индже войвода. 

И двете села страдат от не-
достиг на вода. И докато в 
Индже вовойвода чрез сон-
ди бе открита вода, то във 
Вършило продължават да са 
на режим. (Състоянието в мо-
мента е абсолютно същото и 
12 години по-късно хората от-
ново са без постоянно теча-
ща вода.)

„Имаме вода, но недостатъч-
на”, разказваше тогавашният 
кметски наместник Недялка 
Добрева. През миналата го-
дина бяха бити сонди, но те 
изкараха малко вода, която е 
недостатъчна да захрани се-
лото. И по онова време отно-
во са правени опити да се бъде 
докарана вода, като вече бяха 
достигнати 700 грама на секун-
да, което бе някаква надежда 
за местните хора.

Местните водоизточници са 
единственият изход за безвод-
ните села в 21-ви век. Новият 

(стар) язовир никой не го 
включва в плановете. 

До него се стига по стар и 
разбит път. Мястото го зна-
ят само хората от Вършило и 
Индже войвода. 

Там където е трябвало да 
бъде изградено съоръжение-
то е имало автоработилница, 
столова, където са се хранили 
работници, няколко админи-
стративни сгради, бани. През 
първите години на демокра-
цията те стават лесна плячка 
на циганите от околните села. 
Няколко стълба само напом-
нят, че са били скеле на сгра-
да, с чукове са разбивани бе-
тонови колони, за да бъде из-
вадено арматурното желязо 
от тях за скрап. Пълна раз-
руха е в местността. “Малко 
му трябваше, за да се довър-
ши, сега всичко се изкраде, 
толкова труд отиде на вятъ-
ра”, ядосват се местните жи-
тели. Като спрял строежът, 
тук оставили всичко - готвар-
ски печки, хладилници, цялата 
битова и промишлена техника 
отишла набързо в пунктовете 
за старо желязо и за прето-
пяване. „Станаха промените, 
всички си взеха шапките и го 
оставиха”, коментираха тога-
ва хората. 

Там където е трябвало да 
бъде язовирната стена и чаша-
та, сега е само бурени. Според 
проекта, „Индже войвода” е 
трябвало да хваща водите на 
притоците на Факийска река. 
Единственият факт, който на-
помня за бъдещия язовир, е 
един канал над реката.

10-12 ЯНУАРИ 2020
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„замразените“ язовири 

През този канал е трябвало да преминава водата към язовирната стена. Бившият 
заместник-министър Димчо Михалевски обещаваше, че проектът ще стартира до 
края на 2008-а

Ще последваме ли безводието на Перник

Язовир „Камчия“
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Дона МИТЕВА 
Снимка:  
Борислав ПЕНКОВ

След увеличението 
на минималната ра-
ботна заплата в мно-
го фирми в Бургас се 
усеща напрежение и 
първите резултати 
вече са факт. Чуват 
се новини и за съкра-
тени служители или 
пък преструктурира-
ни отдели, отново с 
цел освобождаване 
на работници, с цел 
да излезе сметката.

„Броят на безра-
ботните в момента е 
по-малък, сравнено 
със същия период на 
миналата година. Ве-

роятно онези хора, които 
излизат от фирмите са би-
ли на срочни договори, ко-
ито в края на миналата го-
дина са изтекли.

Ние при нас не можем 
да кажем, че има повиша-
ване на притока на безра-
ботни през януари на този 
етап. Ако има такова уве-
личение, то може да се 
докладва едва като мине 
месецът. Да, има новоре-
гистрирани, но те са в ре-
зултат на освобождаване 
заради изтичане на сроч-
ни трудови договори. В на-
шия регион няма тенден-
ция за повишаване броя 
на съкратените хора от 
предприятия и фирми“, ко-
ментира Пенка Кирилова, 
директор на Дирекция 
„Регионална служба по за-
етостта“ – Бургас. Тя е ка-
тегорична, че официални-
те данни за броя на ново-
регистрираните на Борса-
та на труда ще станат ясни 
едва след изтичане на ме-
сеца.

Георги РУСИНОВ

2020-а ще е истински раз-
цвет за бургаските индустри-
ални зони. Това стана ясно 
от думите на кмета Димитър 
Николов по време на пред-
ставянето на проектобюдже-
та за 2020-а.

„В индустриална зона 
„Българово“ вече има две из-
градени улици. Трябва да из-
градим и трета. Три нови 
предприятия са взели разре-
шителни за строеж и в след-
ващите два месеца започват 
да изграждат своите произ-
водствени бази. Нашето же-
лание е докато влязат в екс-

плоатация е да изградим ця-
лата обслужваща инфра-
структура“, обясни Николов.

С последната улица, която 
се изгражда ще бъде завър-
шена първата фаза на Ин-
дустриален логистичен парк 
– Бургас. Според градона-
чалника това ще стане тази 
година и така всички пред-
приятия там ще се радват на 
перфектна инфраструктура.

 „В посока Созопол, в дяс-
но, цялата територия, бивше-
то блато от 600 дка е запъл-
нено с хумус, пръст и строи-
телни материали. До още ме-
сец ще довършим подравня-
ванията. Успоредно с това 

ще започнем и изграждането 
на първия локал, който ще е 
успореден на трасето Бур-
гас-Созопол. От него ще се 
осигурят връзките за първи-
те 7-8 индустриални терена. 
За 2 от тях вече има запитва-
ния и компании, които са го-
тови да закупят терените и 
да изграждат базите си, в 
момента, в който ние осигу-
рим довеждаща инженерна 
инфраструктура“, посочи 
кметът за новата индустри-
ална зона „Юг“.

Той обясни, че е запознат, 
че много хора са били скеп-
тично настроени към индус-
триалните зони, но всяко на-

чало било трудно. Подобна е 
била ситуацията и с първата 
зона на Крайезерна, където 
също се налагаше първо да 
се пресушава блато.

„Блатото например ни но-
сеше разходи всяка година – 
за почистване на отпадъци-
те, за допълнително осигуря-
ване на устойчивост на пътя 
и ремонт. От тук нататък тази 
територия ще носи само кос-
вени приходи като данъци, 
такси и принадена стойност 
чрез продуктите, които ще се 
произвеждат там. Затова аз 
съм твърдо убеден, че трябва 
да се отдели всичко необхо-
димо, за да се изгради ин-
фраструктурата на следва-
щите 600 дка. След време ще 

се убедите, че е имало сми-
съл от това, което говоря се-
га“, категоричен бе той.

Не на последно място Ни-
колов заяви, че успоредно с 
всичко това ще се изгради 
инфраструктурата и за трета-
та и четвъртата зона в посо-
ка Ветрен на мястото на бив-
шия разсадник. 

„В момента сме в процес 
на преговори и ще прехвър-
лим тази територия в активи-
те на държавното предприя-
тие „Индустриални зони“. Ще 
изградим нова улица, която 
да свързва Северната про-
мишлена зона, която се на-
мира на територията на би-
вшето АПК в Бургас. В мо-
мента единствената връзка 

ни е пътят, който се намира 
до автокъщата в посока па-
вираната улица и територия-
та на АПК Бургас“, уточни 
кметът. Улицата ще премина-
ва от Стария МОЛ и пред 
бившия „Странд“.

Николов обясни още, че 
индустриалните зони, уни-
верситетите и професионал-
ните гимназии ще бъдат про-
мотирани пред местни и чуж-
дестранни компании, бизнес 
сдружения и асоциации. Спе-
циално внимание отново ще 
се обръща на IТ и аутсорсинг 
индустрията. Ще се проведат 
инициативи, свързани с оси-
гуряване на кадри и увелича-
ване на броя на заетите в 
сектора.

Георги РУСИНОВ

„Не бих възразил, ако 
ни дадат МОЛ „Странд“. 
Имаме идеи как да го раз-
вием като културен цен-
тър“. Това заяви по време 
на представянето на про-
ектобюджета кметът на 
Община Бургас Димитър 
Николов.

Той обаче поясни, че в 
Бюджет 2020 няма предви-
дени средства за закупу-
ването му.

„Доколкото знам в мо-
мента е на трета фаза на 
с ъ д и я - и з п ъ л н и т е л . 
„Странд“ дължи пари и на Община Бургас 
под формата на данък „Сгради“ и такса 
„Смет“. Мисля, че е около половин милион 
сумата. Така че и ние имаме претенции към 
тях, освен държавата“, поясни Николов.

По време на презентацията кметът заяви, 

че една от важните пътни връзки, които ще 
се реализират през тази година е именно 
тази, която в момента минава пред МОЛ 
„Странд“.  Чрез нея ще се свърже зоната на 
„Пети километър“, където вече имало 7-8 
фирми, заявили намерения и имащи готов-
ност да изграждат базите си.

Може ли МОЛ „Странд“ да стане 
общински? Кметът има идея за него

Бивше блато от 600 дка е запълнено 
за новата индустриална зона „Юг“

Фирми се преструктурират, 
освобождават персонал

Агенцията по 
заетостта: Няма 

повишение на 
безработните
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ИкономикА

Обява

ГСИ – баЛКаНИ“ ЕООД търси да назначи „Шлосер монтьор“, 
на трудов договор, дневна смяна, пълен работен ден, подневно 
или сумирано отчитане на работното време – 8 часа.

Място на работа: гр. Бургас, Площадка на „Лукойл Нефтохим 
Бургас“ АД.

Основно месечно възнаграждение: 850 лева.
Изисквания към кандидата: 
Образование: средно професионално;
Специалност: автоматизация на технологичните процеси и про-

изводства;
Трудов стаж като шлосер: минимум една година;
Други изисквания: 
Кандидатът да притежава опит като ръководител на бригада;
Кандидатът да владее отлично руски език.
Телефон за връзка: 0887930117 – Радомир Вълчев

Заради повишената минимална работна заплата



П О К А Н А
Уважаеми граждани на Община Айтос,

КАНИМ ВИ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ- 2020
На основание чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на На-

редбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
общината чл. 24 ал.1 и ал.2  

Община Айтос ОБЯВЯВА публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община-
та за 2020 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2020 г. от 13.30 часа в Заседателна-
та зала на Община Айтос.

Материалите, представляващи основни показатели в проетобюджета за 2020 г. ще 
бъдат публикувани на официалния сайт на Община Айтос на 09.01.2020 година - www.
aytos.bg, и ще бъдат на разположение на местната общност в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите /ЦУИГ/, в сградата на Община Айтос . 

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения, за да бъдат включени в про-
екта за бюджет на Община Айтос за 2020 година.

Васил ЕдрЕВ
Кмет на Община Айтос

Скъпи читатели на вест-
ник „Народен приятел”,

През 2020 година вест-
ник „Черноморски фар” е с 
нова периодичност. Бурга-
ското издание излиза три 
пъти седмично - в понедел-
ник, сряда и петък. Като не-
разделна част от „Черно-
морски фар”, наложително 
беше вестник „Народен при-
ятел” да промени графика си 
на издаване. През новата 
година ще можете да чете-
те айтоското печатно изда-
ние в понеделник и петък, а 
не както досега - в понедел-
ник и четвъртък.

НП

20-годишният Ивайло Ди-
митров хвана кръста на Бо-
гоявление в Айтос. Ивайло 
се оказа най-бърз от общо 
единадесетте смелчаци, 
които храбро се потопи-
ха в ледените води на река 

Славеева в парк „Славее-
ва река”. 

Ивайло хваща кръста за 
трети път, от 16-годишен 
скача в ледените води, само 
миналата година не бил на 
Йордановден в Айтос. „Мно-
го съм горд, че отново ус-
пях. Пожелавам здраве и 
късмет на айтозлии!”, заяви 
младежът, преди да подаде 
кръста на ставрофорен ико-
ном Ромил Негозов. Първи 
го поздравиха кметът Васил 
Едрев и народният предста-
вител от ПП „ГЕРБ“ Ивелина 
Василева, която тази година 
беше с айтозлии на Богояв-
ленския празник в парка.

Въпреки студеното време 
и силния вятър, много граж-
дани и гости на Айтос дой-
доха в храм „Св. Йоан Кръ-
стител”, където рано су-
тринта отец Ромил отслужи 

Света Литургия и Ве-
лик Богоявленски во-
досвет. Свещенослу-
жителят поръси със 
светена вода при-
състващите и ведна-
га след това, 11 мла-
ди айтозлии заявиха 
готовност да скочат 
за кръста. 

Богоявленският 
празник продължи в Архи-
тектурно-етнографския ком-
плекс „Генгер” с освещава-
не на знамето на VІ-ти Уче-
нически Гвардейски отряд 
на СУ „Христо Ботев” и зна-
мето на Съюза на офицери-

те и сержантите от запаса и 
резерва. По-късно младите 
гвардейци поведоха дълго 
хоро, а гражданите вдигна-
ха наздравици за празника 
и новата година. 

Кметът Васил Едрев поз-
драви айтозлии и именици-
те, благодари на 11-те смел-
чаци и им връчи награди. 
„Казват, че ако времето на 
Йордановден е студено и 
сухо, това е знак за плодо-
родна и добра година! Вяр-
вам, че ще е така! Нека 2020 
година да е здрава за всич-
ки Вас и за децата на общи-
на Айтос”, каза още градо-
началникът на общоград-
ския празник в „Генгер”.

НП
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   

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

народен

10-12 ЯНУАрИ 2020, бр. 355 

„Народен приятел“ - вече 
в понеделник и петък

20-годишният Ивайло Димитров спаси 
кръста на Богоявление в Айтос

Кметът Васил Едрев и 
Ивелина Василева пър-
ви поздравиха Ивайло

Гвардейците поведоха хорото

Снимки: Владислав ВаСИлЕВ

Въпреки ниските 
температури, 
айтозлии 
препълниха храм 
„Св. Йоан 
Кръстител” в парк 
„Славеева река”



През 2019 година На-
родно читалище „Пробуда 
1929” – с. Мъглен, община 
Айтос, тържествено отбе-
ляза 90-годишен юбилей. 
Големият подарък на Об-
щина Айтос за мъгленци по 
повод кръглата годишни-
на беше една изключител-
на новина, която  съобщи 
кметът Васил Едрев на тър-
жественото честване.

Общинската админи-
страция спечели финан-
сиране на проект за гене-
рален ремонт на единстве-

ната културна институция в 
селото, на стойност близо 
400 хил. лв. Оказа се, че  
читалищната сграда е вече 
опасна за ползване и се 
нуждае от спешен ремонт. 
Затова новината дойде 
точно навреме и искрено 
зарадва местните.

В края на 2019 година 
Община Айтос обяви пуб-
лично състезание за избор 
на изпълнител на строи-
телните дейности по про-
ект „Авариен ремонт на чи-
талище „Пробуда“ в УПИ X, 

кв. 14 по плана на с. Мъг-
лен, община Айтос”. Пред-
метът на обществената 
поръчка включва първи-
ят основен ремонт на чи-
талището от десетилетия 
насам.

Прогнозната обща стой-
ност на проекта, без ДДС, 
е 303 690 лв. Офертите на 
кандидатите ще бъдат от-
ворени на 13 януари 2020 
година, в 12.00 часа, в За-
седателна зала на Общи-
на Айтос. 

НП

Клубът на учителите вете-
рани „Вяра” - Айтос изпрати 
с емоционално парти една 
успешна година. За пореден 
път учителите на няколко по-

коления айтозлии доказаха, 
че годините не им тежат, ко-
гато са заедно и с приятели. 
Поканиха си и гости - Ата-
нас Атанасов, председател 

на Общински комитет „Ва-
сил Левски” - Айтос, и Ев-
гения Ботева - председател 
на Клуба в Пазарджик. В об-
разите на Новата и Старата 
година се превъплътиха ар-
тистичните дами Янка Ива-
нова и Димитрина Томова. 
Поканен беше и Дядо Коле-
да, който раздаде подаръци 
и пожелания на всички.

Райчо Райчев прочете 
най-новите си стихове за 
родния край, а Иван Не-
дялков и Атанас Атанасов 
грабнаха всеобщото вни-
мание с музикални поздра-
ви. Баница с късмети под-
несе Димитрина Алексиева, 
а общинските съветници от 
ПП „ГЕРБ“ изненадаха учи-
телите с коледни краваи и 
домашни деликатеси. „Да е 
здрава и още по-успешна за 
Айтос 2020 година!”, бяха по-
желанията на просветители-
те ветерани към всички ай-
тоски граждани.

НП
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Клуб „Вяра” с емоционално парти за ЧНГ

Важно съобщение 
ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА 

АЙТОС!
СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламенти-

раното изхвърляне на строителни отпа-
дъци в контейнерите за битови отпадъ-
ци,  речни корита, ниви, горски терито-
рии, пътища, дерета. Нарушителите ще 
бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на 
общината, желаещ да депонира строи-
телни отпадъци, трябва да подаде заяв-
ление до кмета на община Айтос и да 
получи Разрешение от кмета на община 
Айтос за извозването на строителния от-
падък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за 
услуги и информация на гражданите в 
сградата на Община Айтос или чрез 
електронна поща на адрес: aetos5@
abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова - млад-
ши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая № 6, 
тел. 0897992321

8

Читалището в с. Мъглен

Много бяха празниците на ветераните 

И много пътуваха

Единствената културна институция в 
селото не е ремонтирана от десетилетия

Общината готви генерален ремонт 
на читалището в Мъглен

ОБЯВА ЗА рАБОТА

Търси се сериозен човек за работа на 
вулканизатор, намиращ се в град Айтос. 
Желателно е да има опит или познания 
в тази област. А ако няма, да има жела-
ние да се учи. Ако някой проявява инте-
рес, да се обади на 0896 81 93 96. Рабо-
тата не е сезонна.

Подготвена за печат 
е първата “История на 
село Дрянковец”. Жела-
ещите да бъдат спомо-
ществователи за издава-
нето на книгата и да по-
лучат екземпляр от нея, 
могат да се обадят на 
следните телефони:

0897498765 - Стойка 
Връбчева

0884228823 - Балю Кал-
чев

0888541679 - Николай 
Димитров

0888967413 - Севие 
Пехливанова.

От авторите 
на “История 

на село 
Дрянковец”

СЪОБЩЕНИЕ

Туристическо дру-
жество “Чудни скали” 
- град Айтос дава под 
наем помещение от 40 
кв. м.за офис на пър-
ви етаж, южно изложе-
ние в сградата на дру-
жеството. 

Месечен наем 120 
лв.



Във връзка с одобрен 
проект „Помощ и подкрепа 
за хора в риск чрез предос-
тавяне на социална услуга 
„Обществена трапезария“ в 
Община Айтос“  на фирма 
„Хитекс“ ЕООД, за поред-
на година, през 2020-а в Об-
щина Айтос ще се изпълня-
ва социалната услуга „Об-
ществена трапезария“ .

Съгласно сключен дого-
вор РД 04-214/20.12.2019г. 
между „ Хитекс“ ЕООД, в 
качеството си на Изпълни-
тел на социалната услуга 
и Министерството на тру-
да и социалната политика, 
Фонд „Социална закрила“, 
в качеството си на Възло-
жител, целогодишно ще се 

предоставя безплатна хра-
на за обяд за 80 потреби-
тели от целевите групи, за 
периода от 02.01.2020 г. до 
31.12.2020 година.

С потребителите са склю-
чени договори за периода 
от 02.01.2020 г. до 31.12.2020 
година. В целевите групи са 
включени – лица и семей-
ства на месечно подпома-
гане по реда и условията на 
чл.9 от Правилника за при-
лагане на Закона за соци-
алното подпомагане; лица с 
доказана липса на доходи 
и близки, които да се гри-
жат за тях; самотноживее-
щи лица и семейства, полу-
чаващи минимални пенсии 
(пенсии за осигурителен 

стаж и възраст; пенсии за 
инвалидност; наследстве-
ни пенсии).

Финансирането на про-
екта ще се осъществява 
от Фонд „Социална закри-
ла“ към Министерството 
на труда и социалната по-
литика.
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• Тел. 0879033671 - прода-
ва двустаен апартамент - 62 
кв. м в Бургас, к-с „Зорница”, 
етаж ІІ-ри.

• Тел. 0888417267 — прода-
ва масивна двуетажна къща в 
град Айтос – застроена площ 
168 кв.м, на улица „Гарова” 
12, с двор -  обща площ на 
имота 511 кв.м. 

• Тел. 0876 74 95 87 - прода-
ва „Опел Мерива” - 1,4 бен-
зин, септември 2014, 43 хил. 

км пробег. Цена 17 900 лв. 
Тъмносив металик, климатро-
ник, парктроник, мултифунк-
ционален волан, регулиране 
на волана, автоматичен кон-
трол на гумите, автопилот, 
борд  компютър и много дру-
ги екстри. Много икономичен, 
перфектен.

• Продавам тристаен апар-
тамент в град Айтос - 68 кв. м, 
ет. 2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 
000 лв., тел. 0882 24 93 90.

• Тел. 0885445426 - дава под 
наем квартира в приземен 
етаж за семейство или за 
жена с деца.

• Тел. 0894 411 125 - продава 
лозе - 1дка + бунгало, между 
„Военно стрелбище” и „На-
божна къща”.

• Тел. 0898 440336 - Дими-
тър, продава 3.200 дка двор-
но място в регулация - с. Мал-
ка поляна или заменя за не-
движим имот или земедел-

ски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - продава 

лозе, УПИ І-490, кв. 32 “Прова-
дийско шосе”, 745 кв. м, нота-
риален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава 
2.5 дка празно дворно място в 
с. Дрянковец, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, пар-
тида за вода, скица с виза за 
строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава 
апартамент - 108 кв.м, на ули-

ца „Ради Боруков” 18. Цена по 
споразумение.

• Тел. 0888417267 - продава 
в Поморие - стария град: 

1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от 
центъра, тухла, обзаведена, 
цена 25800 евро, 

2. Помещение в центъра на 
Поморие - стария град, до 
църквата, удобно за магазин, 
офис, ателие, 20 кв. м, цена 
23800 евро.

Малки обяви
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В инфекциозно отделение – 
грижа и професионализъм

9×ô

Целогодишна 
социална 

услуга 
„Oбществена 
трапезария“ 
в община 

Aйтос

През цялата 2020 година -  
безплатен топъл обяд!

Общината готви генерален ремонт 
на читалището в Мъглен

Старата година извед-
нъж се развихри, потърси 
ми сметка и ме изпрати в 
„командировка”. Дали се 
пошегува, или аз се взех 
насериозно, но стигнах 
до ... болница „Дева Ма-
рия” във Ветрен. Постави-
ха ми сложна диагноза и 
цяла седмица бях на вли-
вания. Едва се оправих, 
налегна ме друга болест 
и трябваше да продължа 
лечението си в Инфекци-
озно отделение на айтос-
ката болница. Отдавна не 
бях я посещавала, но така 
реши съдбата. Може би, 
за да се запозная с нови 
лица, достойни за ру-
бриката ми във вестника 
„Хора без дубъл”. 

Изненадващо - посрещ-
на ме млада лекарка -  
д-р Хасан. Млада и отго-
ворна - веднага поиска 
консултация с хирурга и 
управител на МБАЛ - Ай-
тос д-р Паруш Парушев. 
След като установи, че не 
съм толкова зле, д-р Па-
рушев се пошегува: „Ще 
ни погостуваш малко и 
ще се възстановиш”. Пре-
гледа ме и завеждащи-
ят отделението д-р Пав-
лина Попова, предписа-
ха нужното лечение. По-
чувствах, че съм в добри 
ръце, а за Нова година 
вече си бях у дома.

Бях в отделението дос-
татъчно време, и имам 
правото да кажа на ай-
тозлии, че съм възхите-
на от грижовните меди-
цински сестри и санитар-
ки и от професионализма 
на лекарите в айтоската 
болница. От безкористно-
то служене на пациенти-
те, от човечността и мило-
сърдието им. Заедно с ле-
карствата сякаш ми вли-

ваха невидимото биле на 
доброта, оптимизъм и съ-
причастност с болката 
ми. Милосърдие, каквото 
в много от големите бол-
ници липсва.

Да, в нашата болница 
се прилага ефективно ле-
чение, защото там рабо-
тят всеотдайни и отговор-
ни специалисти. Ако има 
и нужното оборудване за 
специални изследвания, 
няма да търсим помощ в 
Бургас.

Много пъти съм писала 
за нашата болница, зато-
ва спокойно мога да твър-
дя, че в Инфекциозно от-
деление са направени не-
малко подобрения. Срещ-
нах болни от Карнобат, 
Грозден и други сели-
ща в района и разбрах, 
че ние, айтозлии, имаме 
едно голямото предим-
ство - да се лекуваме в 
нашия град.

Обръщам се към  
г-н Кмета Васил Едрев и 

управителя д-р Паруш Па-
рушев с апела не само 
да запазят това отделе-
ние, но и да го разширят 
с нови сектори за лече-
ние. И съм сигурна, че ме-
диците и персоналът мо-
гат да се справят. Защо-
то хората в бели престил-
ки тук са не само превъз-
ходни професионалисти, 
те са етични, човечни, и 
лекуват с внимание все-
ки един от своите паци-
енти. Хора, на които спо-
койно можеш да повериш 
здравето си.

Благодаря им от сър-
це! На сплотения екип на 
д-р Попова в Инфекциоз-
но отделение на МБАЛ - 
Айтос пожелавам здра-
ве и успехи през 2020 го-
дина. Нека да бъдат все 
така грижовни и отговор-
ни към пациентите!

С обич  
и благодарност:

Геновева  
ЗАФИрОВА

Д-р Павлина Попова

Предновогодишно 
представиха първата настолна 

игра, създадена в Айтос

Преди нова година ай-
тозлията Веселин Казаков 
представи новата си на-
столна игра „Desant KzK” 
пред приятели и съграж-
дани в Етнографски ком-
плекс „Генгер”. Интересът 
към играта надмина очак-
ванията на създателя й. 
В кафенето на комплекса 
дойдоха десетки гражда-
ни и гости на Айтос, за 
да разберат що за игра е 
това, и разбира се, да по-
играят. „Сърдечна благо-
дарност за изключително 
топлия прием на нашия до-
макин, Етнографски ком-
плекс „Генгер”. Благодаря 

и на всички приятели, ко-
ито ме уважиха. За игра-
та ще оставя коментарите 
на хората, които поиграха. 
Лично за мен, това беше 
една страхотна вечер, коя-
то ще помня винаги”, напи-
са във фейсбук Веско вед-
нага след събитието. 

По повод представянето 
на играта се срещнахме с 
Веселин Казаков, за да на-
учим повече подробности 
за интересната идея и за 
реализацията й. Интервю-
то с Казаков четете в броя 
на „Народен приятел“ на 13 
януари (понеделник).

НП

Веселин 
Казаков 
показа на 
айтозлии 
“Desant 
KzK” в 
„Генгер”

Деца и възрастни се забавляваха в кафенето на „Ге-
нгер”



Докато очакват да се 
настанят в чисто новата 
си тренировъчна зала в 
Спортна зала „Аетос”, бор-
ците на КСБ „Айтос“ нон-
стоп тренират във физкул-
турния салон на бившето 
ОУ „Любен Каравелов”. 
Програмата им за участие 
в държавните състезания 
тази година започва още 
през този уикенд. На 11 и 
12 януари е шампионатът 
на юношите в Сливен. От-
сега усилени тренировки 
водят и момчетата, които 
ще се борят за медали и 

шампионски титли на 1 и 2 
февруари на Държавното 
първенство в Горна Оря-
ховица. Децата имат по-
вече време за подготов-
ка, изявата им на Държав-
ния шампионат е на 25 и 26 
февруари.

„Тренираме с много хъс. 
Новата зала ни дава само-
чувствие и увереност. На-
шите състезатели искат да 
се докажат на предстоящи-
те състезания”, коментира 
пред „Народен приятел“ 
настроенията в клуба Руж-
ди Ахмед - председател на 
Управителния съвет и тре-
ньор на КСБ.

Клубът отчете успешна 
2019 година, която завърши 
с личната благодарност на 
треньорите към министър-
председателя Бойко Бо-
рисов, при откриването на 
Спортната зала.

Питахме Ружди Ахмед и 
за предстоящите участия 
на двамата елитни айтоски 
борци - Октай Ружди и Алиш 
Алиш, които вече се състе-
зават за националния от-
бор. Оказа се, че Октай се 
възстановява след сериоз-
на травма на ръката, която 
получил на лагер с нацио-

налите на Белмекен. Отка-
ран бил спешно в „Пирогов” 
за операция, все още не из-
лиза на тепиха. 

Ще припомним, че през 
2019 година Октай стана 
шести на Световното пър-
венство в Литва и абсолю-

тен балкански шампион на 
Балканиадата в Панагюри-
ще. Айтозлията е студент 
втори курс в НСА и вече е 
в състава на мъжкия нацио-
нален отбор по борба. Голя-
мата му цел през тази годи-
на е участието в Европей-
ското първенство за младе-
жи до 23 години през лятото 
в Залцбург, Австрия.

Другият ни многократен 
републикански шампион 
Алиш Алиш е състезател на 
ЦСКА и студент по архитек-
тура в Германия. Алиш под-
държа форма с участия в 
състезанията на Втора Бун-
деслига, научи още „Наро-
ден приятел“. Тази събота 
и неделя е първото му голя-
мо състезание за годината 
на Държавния шампионат 
за юноши в Сливен. Вече 
е ясно, че айтозлията ще 
бъде в националния отбор 
на юношите до 20 години на 
Европейското през месец 
юни тази година в Скопие, 
Северна Македония.

НП

Не за първи път се връ-
щаме в детската градина, 
в която сме оставили мно-
го години от трудовия си 
стаж, много спомени и мно-
го работа. Покрай нового-
дишните празници отново 
посетихме Детска градина 
„Здравец” в Айтос, на орга-
низиран от колектива бла-
готворителен базар.

Посрещнаха ни дирек-
торката Мима Лавчиева, 
част от учителките и по-
мощният персонал. База-
рът беше изключително бо-
гат, обстановката - пред-
разполагаща към празнич-
но настроение. Учителки-

те - усмихнати и лъчезар-
ни. Пролича не само тях-
ното активно участие в под-
готовката на базара, но и 

сръчността на родители-
те за изработването на су-
венири и кулинарни дели-
катеси. 

Всичко, което видяхме ни 
върна в годините назад, ко-
гато бяхме учители в тази 
детска градина. И призна-
хме, днес младият и амби-
циозен колектив ни превъз-
хожда с работата си на съ-
временно ниво.

Скъпа г-жо Лавчиева, 
уважаеми учителки на ДГ 
„Здравец”, благодарим Ви, 
че продължавате добрите 
традиции на ДГ „Здравец” 
и ги обогатявате с нови 
идеи и изключителен про-
фесионализъм. Гордеем 
се с Вас и с нашата дет-
ска градина! Благодарим 
Ви, че сте запазили твор-
ческия климат, топлите от-
ношения и обичта към де-
цата. Стоплиха ни Ваша-
та всеотдайност, високите 
Ви професионални знания, 
прекрасната обстановка, 
която сте създали за сво-
ите възпитаници.

Приемете нашите най-
сърдечни и искрени поже-
лания за много здраве и 
творчески успехи през но-
вата 2020 година!

Ваши бивши колеги:
Т. Жишева

П. драгиева
д. Томова

Сл. Атанасова
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Успешна година, ДГ „Здравец”!

алиш алиш с бронзов медал от Балканиада 
2019

Новата зала с новия тепих
Най-малките в сво-

бодната борба

Октай Ружди с един от малките си фенове

Ружди ахмед благодари на премиера и на кмета за новата зала

Клубът изпрати успешна година

В края на месец декември 2019 година, в един ден, 
НЧ „Васил левски 1869” и Военният клуб изпратиха 
старата година с емоционални новогодишни концер-
ти. Във Военния клуб акробалет „Тиара” събра своя-
та публика, а в салона на НЧ „Васил левски 1869” ай-
тозлии аплодираха празничната изява на художестве-
ните състави на Читалището.

Гордеем се с Вас и с нашата детска градина, казват учителите ветерани

Учители на СУ „Никола Вапцаров” с младите възрожденци на ДГ „Здравец”

Борците изпратиха успешна година, 
влизат в нова зала през 2020-а
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Èíòåðâþ íà 
Ìèõàèë ÊÎËÅÂ

- Ïðåç 2019-à ãîäèíà 
îáÿâè, ÷å ñëàãàø êðàé íà 
ñâîÿòà êàðèåðà. Êîå òå 
íàêàðà äà âçåìåø òîâà 
ðåøåíèå è ëåñíî ëè òè 
áå äà ñå ðàçäåëèø ñ áàñ-
êåòáîëà?

- Ïðåç èçìèíàëàòà ãî-
äèíà âñå îùå íå áÿõ âçåë 
ðåøåíèå êàêâî äà ïðàâÿ è 
áåøå ïî-ñêîðî åäèí àäàï-
òèðàù ïåðèîä. Êîìáèíà-
öèÿòà ñ òîâà äà ïîìàãàì 
íà „×åðíîìîðåö“ ïðåç ãî-
äèíàòà, áåøå ðåçóëòàò íà 
êîëåáàíèå äàëè äà èãðàÿ 
áàñêåòáîë â Áúëãàðèÿ èëè 
äà ñëîæà êðàé íà êàðèåðà-
òà ñè è äà ñå çàíèìàâàì ñ 
íåùî, êîåòî ìè å èíòåðåñ-
íî è âèæäàì ñìèñúë. Âçåõ 
ðåøåíèå äà ñïðà îêîí-
÷àòåëíî. Äîñòà ïî-ñïîêî-
åí ñå ÷óâñòâàì, âçåõ ãî 
ñ ìèð ñúñ ñåáå. Ñèãóðåí 
ñúì, ÷å òîâà å ïðàâèëíî-
òî ðåøåíèå.

- Èìà ëè ÿñíîòà êîãà è 
êúäå ùå ñå ïðîâåäå áå-
íåôèñúò òè?

- ßñíîòà çà áåíåôèñà ìè 
íÿìà. Åäèíñòâåíîòî, êîå-

òî íàïðàâèõ ïðåäè 2-3 ìå-
ñåöà, å äà çàïèòàì óïðà-
âèòåëÿ íà çàëà „×åðíîìî-
ðåö“ êúì êîé äà ñå îáúðíà, 
àêî ðåøà äà ïðàâÿ áåíå-
ôèñ. Íèêîãà íå ñúì êàçâàë 
äàòà, íå ñúì âëèçàë â ïîä-
ðîáíîñòè è òîâà íå å áèëî 
íà ïúðâî ÷åòåíå. Áåíåôè-
ñà ìîãà äà ãî íàïðàâÿ âúâ 
âñåêè åäèí ìîìåíò. 

- Ìîæå ëè äà ðàçêðèåø 
íÿêîè îò èìåíàòà, êîèòî 
ñìÿòàø äà ïîêàíèø?

- Ùå áúäàò ïîêàíåíè èã-
ðà÷è, ñ êîèòî ñúì èãðàë â 
Åâðîïà, êàïèòàíè íà íàöè-
îíàëíè îòáîðè. Âúðäæèë 
Ñòàíåñêó, Ìàíäà÷å, òîâà 
ñà êîëåãè îò Ðóìúíèÿ. Îò 
Óíãàðèÿ - Ìàðòèí Áàäúð, 
Îáè Òðîòúð è Ôîäîð Ìàð-
òèí. Íå ñà ìàëêî õîðàòà, 
êîèòî ñìÿòàì äà ïîêàíÿ. 
Íå ñà ñâåòîâíîèçâåñòíè, 
íî ñà èãðà÷è, ñ êîèòî ñúì 
ïå÷åëèë òèòëè, ñïîäåëÿëè 
ñìå áîëêà è ùàñòèå. Èäåÿ-
òà íà áåíåôèñà ìè ùå å äà 
ñå ïîëó÷è åäíà äîáðà åíåð-
ãèÿ, äà ñå çàñåãíå ÷àñòè÷-
íî êàðèåðàòà ìè. Íî îñíî-
âàòà öåë å çà äåöàòà. À êîè 
èãðà÷è ùå äîéäàò – âå÷å å 

âúïðîñ è íà ëè÷íà ïðåöåí-
êà. Ïî-ñêîðî ñè ãî ïðåäñòà-
âÿì áúëãàðñêè èãðà÷è ñðå-
ùó ÷óæäåñòðàííè òàêèâà îò 
Åâðîïà è ÑÀÙ. Íàäÿâàì 
ñå, ÷å ùå íàïðàâèì åäíî 
ïðèÿòíî èçïðàùàùî øîó 
íà ìîÿòà êàðèåðà.  

- Ñåãà, êîãàòî âå÷å 
âñè÷êî çà òåá êàòî èãðà÷ 
ïðèêëþ÷è è å âðåìå çà 
ðàâíîñìåòêè - êàê áè îï-
èñàë ñâîÿòà êàðèåðà?

- Ñïîðåä ìåí íàïðàâèõ 
åäíà äîáðà êàðèåðà. Äà, 
íå èãðàõ â Åâðîëèãà èëè â 
ÍÁÀ, íî ìèñëÿ, ÷å îñòàâèõ 
ñëåä ñåáå ñè åäíà äîáðà 
ñëåäà è íåçàáðàâèìè ñïî-
ìåíè. À âñè÷êî òîâà, îñî-
áåíî â ÷óæáèíà, å ñâúðçà-
íî ñ áúëãàðñêèÿ ôëàã, à íå 
òîëêîâà ñ ïàðè.

- À òè ñàìèÿò êîãà çà-
ïî÷íà äà ñå çàíèìàâàø ñ 
áàñêåòáîë? Êîé òå îòêðè 
çà òîçè ñïîðò?

- Âåñåëèí Êàðàíèêîëîâ, 
ñúçäàòåëÿò íà ÁÊ „Äåë-
ôèí“, èìà îñíîâíà çàñëóãà 
çà òîâà àç äà ñòàíà áàñêåò-
áîëèñò. Íà 12-ãîäèøíà âúç-
ðàñò èìàõìå òóðíèð â ìîå-
òî ó÷èëèùå „Êíÿç Áîðèñ I”. 
Òîãàâà äîéäå ïðè ìåí è ìè 

êàçà: „Ìîì÷å, åëà â çàëà-
òà, èìà îùå êàêâî äà ñå ðà-
áîòè ñ òåá“. Ñïîìíÿ ñè ãî 
ìíîãî äîáðå òîçè ìîìåíò. 
Ñåãà êàòî ñå âèäèì ñ íåãî 
ñå øåãóâàì, ÷å òîé å ìîÿò 
îòêðèâàòåë. Ã-í Êàðàíèêî-
ëîâ ìå âêàðà â áàñêåòáîë-
íàòà çàëà, çà êîåòî ñúì ìó 
ìíîãî áëàãîäàðåí è ìó ïî-
æåëàâàì äà å æèâ è çäðàâ 
îùå äúëãè ãîäèíè. 

- Ïðåìèíàë ñè ïðåç ðå-
äèöà îòáîðè – è áúëãàð-
ñêè, è ÷óæäåñòðàííè. Îò-
êúäå ïàçèø íàé-õóáàâè 
ñïîìåíè?

- Ìîæå áè Óíãàðèÿ, òàì 
èçêàðàõ åäèí ñòðàõîòåí 
ñåçîí. Îò Ðóìúíèÿ, Ôðàí-
öèÿ è Ñëîâåíèÿ èìàì ñúùî 
ìíîãî õóáàâè ñïîìåíè. 
Äàëè â Áúëãàðèÿ èëè â ÷óæ-
áèíà - íèå ñìå âñÿêà ãîäè-
íà åäíà ãðóïà îò 12 ÷îâå-
êà, êîèòî ñå áîðÿò çà åäíà 
öåë. Åñòåñòâåíî, ïúðâîòî 
íåùî, êîåòî âñåêè åäèí èã-
ðà÷ òðÿáâà äà íàïðàâè, å 
äà îñòàâè åãîòî ñè íàñòðà-
íè è äà ïîìîãíå îòáîðúò äà 
áúäå åäíî öÿëî è òîâà äà ãî 
ïðåíåñåì íà òåðåíà.

- Ïðåç âñè÷êèòå òåçè 

ãîäèíè êàòî èãðà÷ áè 
ëè îòêðîèë ïî-ëþáîïèò-
íà ñëó÷êà, êîÿòî íèêîãà 
íÿìà äà çàáðàâèø?

- Ìíîãî ñà è íå ìîãà äà 
îòêðîÿ íÿêîÿ. Ïî-ñêîðî íè-
êîãà íÿìà äà çàáðàâÿ öÿëî-
òî óñåùàíå îò èãðàòà.

- Äâóáîÿò, êîéòî íèêî-
ãà íÿìà äà çàáðàâèø?

- Íÿìàì òàêúâ, âèíàãè 
ñúì èçëèçàë ñ ÿñíîòî ñúç-
íàíèå çà ïîáåäà. Íî íå 
ìîãà äà îòäåëÿ åäèí ìà÷ 
ñàìî. 

- Íå ìîãà äà íå ïîäìè-
íà òîçè êëèøèðàí âú-
ïðîñ: êàêâî òè äàäå áàñ-
êåòáîëúò?

- Äèñöèïëèíà, áîðáå-
íîñò. Áàñêåòáîëúò òå ïî-
ñòàâÿ â ñèòóàöèÿ îò ðîäà 

íà âñÿêà ãîäèíà äà ñìåíÿø 
îòáîð. Òîâà ïúê òè äàâà 
ñòðàøíî ìíîãî êîíòàêòè, 
ïðèÿòåëñòâà, êîåòî å äîñ-
òà ïðèÿòíî. Äàâà òè è ùàñ-
òèå ñ ïîáåäèòå è ìíîãî òúãà 
ïðè ïîðàæåíèÿòà. Äàäå ìè 
è äîñòà îïèò. Ïîíå ïðè ìåí 
âñè÷êî å áèëî êîìïëåêñíî 
– ÷èñòî æèòåéñêè è ñïîð-
òúò äâåòå íåùà âèíàãè ñà 
âúðâåëè ðúêà çà ðúêà. Àç 
âçåõ ìíîãî îò ñïîðòà, íî 
è òîé ìè äàäå ìíîãî êàòî 
ëè÷íîñò è ðàçâèòèå. 

- Ñïîðåä òåá íà êàêâî 
íèâî å áóðãàñêèÿò áàñ-
êåòáîë? Êàêâî òðÿáâà äà 
ñå íàïðàâè, çà äà ïîòðú-
ãíàò íåùàòà â îùå ïî-ïî-
ëîæèòåëíà ïîñîêà?

- Òóê òåïúðâà çàïî÷âà 

äà ñå ãðàäè îðãàíèçàöèÿòà 
îò õîðàòà, êîèòî ñòîÿò çàä 
ÁÊ „×åðíîìîðåö“. Èñêà 
ñå ìíîãî ðàáîòà è îòäåëå-
íî ôèçè÷åñêî âðåìå. Åäíà 
îðãàíèçàöèÿ íå ñå ãðàäè çà 
åäíà èëè äâå ãîäèíè. Òîâà å 
ïðîöåñ, êîéòî ñàì ïî ñåáå 
ñè ñëÿãà ñ âñåêè åäèí èç-
ìèíàë ñåçîí. Ïðàâèëíî èí-
âåñòèðàíî âðåìå è ïðàâè-
ëåí ìåíèäæìúíò, àêî ãëå-
äàìå íà íåãî êàòî íà áèç-
íåñ. À äå ôàêòî òîé å òà-
êúâ. Òðÿáâà äà ñè íàÿñíî 
êàêúâ òðåíüîð è èãðà÷è ùå 
âçåìåø, êàêúâ òè å áþäæå-
òúò, êîíöåïöèÿòà çà ðàçâè-
òèå, ìàðêåòèíã, îðãàíèçà-
öèÿ, äîñòà íåùà ñà. Íå èñ-
êàì äà çàñÿãàì èãðà÷è èëè 
òðåíüîðè, òå ñà ÷àñò îò ìå-
íèäæìúíòà, íî ðåàëíî òå 
ñà õîðàòà, êîèòî äâèæàò 
öåëèÿ òîçè ïðîöåñ. 

- Èçâåñòåí ñè íà áà-
ñêåòáîëíàòà îáùåñòâå-
íîñò ñ ïðÿêîðà Ãëàðó-
ñà. Êîé è êîãà òè ãî èç-
ìèñëè?

- Ïðÿêîðúò ìè áå èçìèñ-
ëåí, êîãàòî èãðàõ çà ÖÑÊÀ. 
Áÿõìå íà ëàãåð â Ðàâäà, 
ïúðâà ïðåäñåçîííà ïîäãî-
òîâêà ñ ìëàäåæèòå è òîãà-
âà çàïî÷íàõà äà ìè âèêàò 
„ïòèöî áóðãàñêà“, „òè êàêúâ 
ãëàðóñ ñè“ è òî ñè îñòàíà 
òàêà è äî äåí äíåøåí. 

- Íå ñà ìàëêî ñïîðòè-
ñòèòå, êîèòî ñà äîñòà ñó-
åâåðíè. Òè èìàøå ëè íÿ-
êàêâè òâîè ñóåâåðèÿ, íà 
êîèòî äà ñè ðàç÷èòàë, ÷å 
ùå òè áúäàò îò ïîìîù?

- Íå. Íå ìèñëÿ, ÷å åäèí 
÷îâåê òðÿáâà äà ñå âëèÿå 
äàëè ÷åðíà êîòêà ùå ìó 
ìèíå ïúòÿ, èëè ùå ñè çàêà-
÷è íà ðúêàòà ÷åðâåí êîíåö 
ïðîòèâ óðîêè. Çà ìåí òîâà 
ñà âúòðåøíè ñòðàõîâå, êî-

èòî âñåêè ñå áîðè ñ òÿõ 
ïî åäèí èëè äðóã íà÷èí è 
âñè÷êî å åäíà ïñèõîëîãèÿ. 
Íå äúðæà íà òàêèâà íåùà, 
íèêîãà íå ñúì èì îáðúùàë 
âíèìàíèå. Àç ìíîãî äîáðå 
ñúì çíàåë êàêâî òðÿáâà äà 
ñâúðøà êàòî èçëÿçà íà òå-
ðåíà è ïî êàêúâ íà÷èí ìîãà 
äà ãî íàïðàâÿ. Íå îáè÷àì 
ñóåâåðíèòå õîðà, çàùîòî 
òîâà ãîâîðè çà òÿõ, ÷å ñà 
íåñèãóðíè â ñåáå ñè.

- Çàìèñëÿë ëè ñè ñå 
êàêúâ ùåøå äà ñòàíåø, 
àêî íå ñå áå ðàçâèë êàòî 
ñïîðòèñò?

- Íÿìàì íèêàêâà ïðåä-
ñòàâà. Àç ñå âëþáèõ â áà-
ñêåòáîëíàòà èãðà è íèùî 
äðóãî íå ìè áåøå â ãëàâà-
òà äúëãè ãîäèíè. Ïîñëåäíè-
òå 5-6 ãîäèíè çàïî÷íàõ äà 
ìèñëÿ çà áèçíåñ è ðàçëè÷-
íè îò ñïîðòà íåùà, êîèòî 
äà ìè äàäàò íÿêàêâà âèçèÿ 
çà ìîåòî ðàçâèòèå. 

- Ñ êàêâî ùå ñå çàíèìà-
âàø ñåãà, ñëåä êàòî âå÷å 
íÿìà äà ñè ïðîôåñèîíà-
ëåí áàñêåòáîëèñò?

- Â ìîìåíòà ñå çàíèìà-
âàì ñ åäðà òúðãîâèÿ, âíîñ 
è èçíîñ. Ðàáîòÿ ñ óêðàè-
íöè è òóðöè, ïàðòíèðàìå 
ñè è èçãðàæäàìå îòíîøå-
íèÿ, áàçèðàíè íà áèçíåñ. È 
ïðè áèçíåñà, è ïðè ñïîðòà, 
íÿêîè îò íåùàòà äîñòà ñå 
çàñè÷àò. Êàêòî ñúì ñòàâàë 
â 6:00 ÷àñà çà òðåíèðîâêè 
è äà òðåíèðàì ïîâå÷å îò 
äðóãèòå, çà äà çàäîáðåÿ, 
òàêà è òóê íåùàòà ñòîÿò ïî 
ñúùèÿ íà÷èí.

- Â íà÷àëîòî íà 2020-à 
ãîäèíà ñìå, êàêâî ñè ïî-
æåëàâàø â ëè÷åí ïëàí?

- Çäðàâå çà ìåí è ìîåòî 
ñåìåéñòâî. Òîâà å íàé-âà-
æíîòî, âñè÷êî äðóãî å ïðå-
õîäíî.

Íèêîãà íÿìà äà çàáðàâÿ óñåùàíåòî îò èãðàòà
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Ñúáåñåäíèê
Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà ëåãåíäàòà íà áóðãàñêèÿ 

áàñêåòáîë Õðèñòî Íèêîëîâ-Ãëàðóñà ðåøè äà ñëî-
æè êðàé íà ñâîÿòà êàðèåðà. Êðèëîòî çàïî÷âà â 
ìåñòíèÿ „Äåëôèí“, ïðåìèíàë å ïðåç ðåäèöà îò-
áîðè êàòî ÖÑÊÀ, „Ëåâñêè Ëóêîéë“ (Ñîôèÿ) „Ëó-
êîéë Àêàäåìèê“, „Êàñïúð Êîëèäæ“ (Óàéîìèíã, 
ÑÀÙ), „Ñòÿóà“ (Áóêóðåù), „Ñîëíîêè Îëàé“ (Ñîë-
íîê), „Ó ÁÒ“ (Êëóæ-Íàïîêà), „Åëàí Áåàðíåç Ïî-
Ëàê-Îðòåç“ (Ïî), „Þíèîí Îëèìïèÿ“ (Ëþáëÿíà), 
ïîëñêèÿ „Ñòàë Îñòðîâ“, çà äà ñå âúðíå îòíîâî â 
Áóðãàñ, çàùèòàâàéêè öâåòîâåòå íà „×åðíîìîðåö“. 
34-ãîäèøíèÿò Íèêîëîâ áå ÷àñò è îò íàöèîíàëíèÿ 
íè îòáîð, êàòî ïðåç 2014 ãîäèíà áå èçáðàí çà êà-
ïèòàí íà òèìà. Èçâúí áàñêåòáîëà 200-ñàíòèìåò-
ðîâèÿò áóðãàçëèÿ èìà ñîáñòâåí áèçíåñ, êàêòî è 
ñàéò - bbal.bg, êîéòî îòðàçÿâà âñè÷êî ñëó÷âàùî 
ñå â ñâåòà íà ëþáèìàòà ìó èãðà.

Õðèñòî Íèêîëîâ - Ãëàðóñà:

òî íàïðàâèõ ïðåäè 2-3 ìå-
ñåöà, å äà çàïèòàì óïðà-
âèòåëÿ íà çàëà „×åðíîìî-
ðåö“ êúì êîé äà ñå îáúðíà, 
àêî ðåøà äà ïðàâÿ áåíå-
ôèñ. Íèêîãà íå ñúì êàçâàë 

êàçà: „Ìîì÷å, åëà â çàëà-
òà, èìà îùå êàêâî äà ñå ðà-
áîòè ñ òåá“. Ñïîìíÿ ñè ãî 
ìíîãî äîáðå òîçè ìîìåíò. 
Ñåãà êàòî ñå âèäèì ñ íåãî 
ñå øåãóâàì, ÷å òîé å ìîÿò 

äà ñå ãðàäè îðãàíèçàöèÿòà èòî âñåêè ñå áîðè ñ òÿõ 

Íèêîãà íÿìà äà çàáðàâÿ óñåùàíåòî îò èãðàòà

Âëþáèõ ñå â áàñêåòáîëà

Áóðãàçëèÿòà ñ åäèí îò ìíîãîòî ñè òðîôåè – òîçè 
íà Áàëêàíñêàòà ëèãà, äîêàòî áå ÷àñò îò îòáîðà íà 
„Ëåâñêè Ëóêîéë“

Ãëàðóñà äàâà ïîäïèñ íà ñâîé ôåí â Ïîëøà



Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ

Àñòðîíîìèÿòà å åäíà îò íà-
óêèòå, âäúõíîâèëà ÷îâå÷åñò-
âîòî êúì âåëèêè îòêðèòèÿ. Îò 
íàé-äðåâíè âðåìåíà ìîðÿöè-
òå ñà ñå îðèåíòèðàëè ïî çâåç-
äèòå, çà äà îòêðèÿò íîâè ñâå-
òîâå, èëè äà ñå çàâúðíàò áåç-
ïðîáëåìíî â äîìîâåòå ñè. Àñ-
òðîíîìèÿòà êàðà ïúðâèòå ïî-
ÿðêè óìîâå äà ñå çàïèòâàò äà-
ëè èìà íåùî äðóãî îñâåí Çå-
ìÿòà, çàùîòî ïðåäè òîâà çíà-
åì êàêâî òâúðäÿò ðåëèãèîçíè-
òå äîãìè. Òåçè ÿðêè óìîâå 
íàäíèêâàò îòâúä íàøàòà ïëà-
íåòà ñ äðóã ïîãëåä. Î÷èòå ñå 
íàñî÷âàò êúì íåïîçíàòîòî, 
÷óæäîòî è äàëå÷íîòî. Êîãàòî 
Ãàëèëåî Ãàëèëåé èçïîëçâà çà 
ïðúâ ïúò òåëåñêîïà çà àñòðî-
íîìè÷åñêè öåëè, ÷îâå÷åñòâî-
òî ñå óáåæäàâà, ÷å Çåìÿòà íå 
å åäèí çàîáèêîëåí îò áîæåñò-
âåíà àóðà ñóïåð Ðàé. Åñòåñò-
âåíî â òåçè âðåìåíà öúðêâàòà 
âñå îùå èìà ñâîÿòà ñèëà è 
äîñòà îò òåçè òàêà íàðå÷åíè 
„åðåòèöè“ çàâúðøâàò çëî-
ùàñòíî æèâîòèòå ñè. Èäâàò è 
ïî-ìîäåðíè âðåìåíà ñ Ðåíå-
ñàíñîâàòà åïîõà. Àêî äîïðå-
äè òîâà Áîã å áèë íàä ÷îâåêà, 
òî òîãàâà ×îâåêúò çàñòàâà íàä 
Áîã. Îò òóê íàòàòúê íàó÷íèÿò 
ïðîãðåñ íà âèäà íè ïðîñïåðè-
ðà. Äîòîëêîâà, ÷å äíåñ âå÷å 
çíàåì, ÷å èìà òîëêîâà ìíîãî 
îòâúä ìàëêàòà ñèíÿ òî÷êà, êî-
ÿòî íàðè÷àìå íàø äîì.

Áóðãàçëèÿòà Ëþáîìèð Øîé-
ëåâ çà ìíîãî îò âðúñòíèöèòå 
ñè ùå èçãëåæäà êàòî íåòèïè-
÷åí ìëàäåæ. Òîé íå ñå óâëè÷à 
ïî ÷àëãîòåêèòå, íå êúñà ñàë-
ôåòêè. Îáùî âçåòî, Ëþáîìèð 
å ðàçëè÷åí. Îò ó÷åíèê ñå çà-
ïàëâà ïî àñòðîíîìèÿòà, ïî-
êðàé íåãîâ ïðèÿòåë, êîéòî å 
÷àñò îò øêîëàòà ïî àñòðîíî-
ìèÿ íà Ìàòåìàòè÷åñêàòà ãèì-
íàçèÿ. Ïðåç 2019-à Ëþáîìèð 
çàâúðøâà òàì è âå÷å å ïðèåò 
â ïðåñòèæíèÿ áðèòàíñêè óíè-
âåðñèòåò „Îêñôîðä“, êúäåòî 
ó÷è „Ôèçèêà“ çà ïúðâà ãîäè-
íà. Äà, ñúùèÿò „Îêñôîðä“, êú-
äåòî ñà çàâúðøèëè êóï âåëèêè 
óìîâå, ñðåä êîèòî è âå÷å ïî-
êîéíèÿò ãåíèé âúâ ôèçèêàòà 
Ñòèâúí Õîêèíã.

Ñïîìåíàâàéêè Õîêèíã, Ëþ-
áîìèð çàÿâÿâà, ÷å ìîæå áè 
ìíîãî õîðà ùå ñå èçíåíàäàò, 
íî íå òîé å ïðè÷èíàòà äà ñå 
çàïàëè ïî ôèçèêàòà è àñòðî-
íîìèÿòà. 

„Òîâà íå ñòàíà, ÷åòåéêè åä-
íà îò êíèãèòå ìó, èëè ñëóøàé-
êè çà íåãî. Íàïðîòèâ, àç çàïî-
÷íàõ äà ñå çàíèìàâàì ñ àñ-
òðîíîìèÿ â ó÷èëèùå òî÷íî ïî-
ñðåäñòâîì íàøàòà øêîëà ïî 
àñòðîíîìèÿ. Åäèí ìîé ïðèÿ-
òåë ìå ïîêàíè, êàçà, ÷å ùå ìè 
å èíòåðåñíî è òàêà è ñòàíà. 
Âïîñëåäñòâèå ñëåäâàùîòî ëÿ-
òî îòèäîõ è íà ëÿòíàòà ëàãåð 
øêîëà „Áåëè áðåçè“, êúäåòî 
ñå ïðîâåæäàò ìíîãî ïî-ïðàê-
òè÷åñêè çàíèìàíèÿ ïî àñòðî-
íîìèÿ. Òàì âå÷å ñå çàïàëè 
ìîÿò èíòåðåñ êúì íàáëþäà-
òåëíàòà àñòðîíîìèÿ. Â ìî-
ìåíòà àñòðîíîìèÿòà å íÿêúäå 
ìåæäó õîáè è ïðîôåñèÿ. Ìî-
æåì äà êàæåì, ÷å äîêàòî áÿõ 
ó÷åíèê ìè áåøå õîáè, íî â áú-

äåùå ñå íàäÿâàì êàòî çàâúð-
øà äà ìè å ïðîôåñèÿ“, îáÿñ-
íÿâà Ëþáîìèð.

Ïîêðàé ñòðàñòòà ñè ïî àñ-
òðîíîìèÿòà ïðåç ãîäèíè Ëþ-
áîìèð âçèìà ó÷àñòèå â ðåäè-
öà ñúñòåçàíèÿ. Íàé-ãîëåìèòå 
ìó óñïåõè ñà îò äâà ìåæäóíà-
ðîäíè ôîðóìà.

„Ïðåç 2017-à íà ìåæäóíà-
ðîäíàòà îëèìïèàäà ïî àñòðî-
íîìèÿ, êúäåòî âçåõ áðîíçîâ 
ìåäàë è 2019-à, êúäåòî ó÷àñò-
âàõ íà ìåæäóíàðîäíàòà îëèì-
ïèàäà ïî àñòðîíîìèÿ è àñòðî-
ôèçèêà, êúäåòî ñå âúðíàõìå 

ñúñ ñðåáúðåí ìåäàë àç è ìîÿò 
ñúó÷åíèê Ñòåôàí“, ðàçêàçâà 
ïúðâîêóðñíèêúò.

À óñåùàíåòî äà ñè ñòóäåíò 
â Îêñôîðä å ñòðàõîòíî, êàçâà 
òîé. 

„Ôàêòúò, ÷å òîëêîâà ãîëåìè 
óìîâå ñà ìèíàëè îò òàì å äîñ-
òàòú÷íî êðàñíîðå÷èâ. Ãðàäúò 
èìà åäíà ñòðàõîòíà àòìîñôå-
ðà çà ó÷åíå, êîÿòî ñå å ñúçäà-
ëà ïðåç ãîäèíèòå. Êîëåãèòå ñà 
ìíîãî ïðèÿòíè. Çàïèñàõ „Ôè-
çèêà“, çàùîòî ìè å ñóïåðèíòå-
ðåñíà. Â ìîìåíòà êîíêðåòíî 
àñòðîíîìèÿòà ìå âúëíóâà 
íàé-ìíîãî, çàùîòî èìàì íàé-
ìíîãî ïîçíàíèÿ òàì. Ðàçáèðà 
ñå, ìíîãî ñå íàäÿâàì äà ïîëó-
÷à ìíîãî íîâè ïîçíàíèÿ ïî 
ðàçëè÷íèòå òåìè è äà îáîãàòÿ 
ñâîÿ êðúãîçîð, à ìîæå è íåùî 
äðóãî äà ìè èçñêî÷è êàòî èí-
òåðåñ“, îáÿñíÿâà ìëàäåæúò.

Àñòðîíîìè è äåòåêòèâè íÿ-
ìàò ìíîãî îáùî, êîãàòî ñå çà-
ìèñëè ÷îâåê, íî ñïîðåä Ëþ-
áîìèð òîâà íå å òàêà. È â äâå-
òå ïðîôåñèè ñå îïèòâàø äà 
ñãëîáèø öÿëàòà êàðòèíêà ñúñ 
ñúâñåì ìàëêî èíôîðìàöèÿ è 
ïðàâèëíè ïðåöåíêè. 

„Çà ìåí âèíàãè å áèëî èíòå-
ðåñíî, çàùîòî â àñòðîíîìèÿ-
òà ñå îïèòâàìå äà íàó÷èì 
ñòðàõîòíî ìíîãî ïàðàìåòðè 
íà äàäåí îáåêò, êîéòî íàáëþ-
äàâàìå, èçïîëçâàéêè èçêëþ-
÷èòåëíî ìàëêî èíôîðìàöèÿ. 
Íàïðèìåð íèå íàáëþäàâàéêè 
çâåçäàòà, êîÿòî âèæäàìå ñà-
ìî êàòî åäíà òî÷èöà íà íåáå-
òî, ìîæåì äà ïîëó÷èì ñòðàø-
íî ìíîãî èíôîðìàöèÿ çà íåÿ. 

Íà êàêâî ðàçñòîÿíèå å, êàêúâ 
öâÿò å, êîëêî å ãîëÿìà, êàêâà 
å ÿðêîñòòà é. Çàòîâà àñòðîíî-
ìèÿòà èìà è ñâîÿ äåòåêòèâñêè 
åëåìåíò“, ïîÿñíÿâà ñòóäåíòúò 
ïî ôèçèêà.

Ñ àñòðîíîìèÿòà, êîÿòî å 
íàóêà çà èçó÷àâàíåòî íà çâåç-
äèòå, íåðàçäåëíî ðúêà çà ðú-
êà âúðâÿò è ïëàíåòèòå, êîèòî 
ñà àñòðîíîìè÷åñêè òåëà. Òå 
îáèêàëÿò òåçè äàëå÷íè ñëúí-
öà, â êîèòî íåóìîðíî ñå âçè-
ðàò õèëÿäè àñòðîíîìè ïî öÿë 
ñâÿò. Ëþáîìèð ïðèçíàâà, ÷å 
îñîáåíî ãîëÿìî ïîçíàíèå â 

òàçè ÷àñò íà àñòðîíîìèÿòà 
íÿìà. 

„Çíàì, ÷å èìà íÿêîëêî ìè-
ñèè – òåëåñêîïè, êîèòî ñà èç-
ñòðåëÿíè èçâúí àòìîñôåðàòà 
íà Çåìÿòà è ñå îïèòâàò äà îò-
êðèÿò ïëàíåòè. Äîêîëêîòî ìè 
å èçâåñòíî, òåëåñêîïúò „Êåï-
ëåð“, êîéòî å îò ïîñëåäíàòà è 
íàé-ãîëÿìàòà ìèñèÿ, ÷èÿòî îñ-
íîâíà öåë å äà îòêðèâà ïëàíå-
òè, âå÷å å îòêðèë íàä 6000 òà-
êèâà îêîëî äðóãè çâåçäè. Òî-
âà å íåâåðîÿòíî, çàùîòî ñàìî 
äîïðåäè 30 ãîäèíè íå ñìå áè-
ëè ñèãóðíè äàëè å èìàëî íà-
áëþäåíèå íà ïëàíåòè. È òî÷íî 
â íà÷àëîòî íà 90-òå çà ïðúâ 
ïúò å íàáëþäàâàíà ïëàíåòà è 
òîãàâà ñúñ ñèãóðíîñò ó÷åíèòå 
ñà êàçàëè: „Äà, îêîëî òàçè 
çâåçäà èìà ïëàíåòà“. Òî÷íî 
òîâà íàáëþäåíèå òàçè ãîäèíà 
å ÷àñò îò Íîáåëîâàòà íàãðàäà 
ïî ôèçèêà. Åêèïúò, êîéòî å íà-
áëþäàâàë ïúðâàòà åêçîïëàíå-
òà ïå÷åëè ïðèçà“, îáÿñíè Ëþ-
áîìèð.

„Èìà íÿêîëêî ìåòîäà çà îò-
êðèâàíå íà ïëàíåòè. Òîçè 
åêèï, êîéòî îòêðèâà ïúðâàòà 
ïëàíåòà, ãî ïðàâè íàáëþäà-
âàéêè êàê çâåçäàòà îáèêàëÿ 
ïëàíåòàòà è ïðîìåíÿ ñâîÿòà 
ñêîðîñò ñïðÿìî îòäàëå÷àâà-
íå è ïðèáëèæàâàíå äî íåÿ. 
Òåëåñêîïúò „Êåïëåð“ îòêðèâà 
ïî äðóã íà÷èí. Òîé çàáåëÿçâà 
ÿðêîñòòà íà äàäåíàòà çâåçäà. 
Êîãàòî ïëàíåòàòà ìèíàâà 
ïðåä çâåçäàòà, òîâà ñå îòðà-
çÿâà íà ÿðêîñòòà é è ïî òîçè 
íà÷èí ñå îòêðèâàò ïëàíåòè“, 
äîáàâÿ îùå òîé.

Íÿìà êàê äà íå ñòå ÷óâàëè 
çà ñòðàííèòå èìåíà íà äíåø-
íèòå çâåçäè, êîèòî áèâàò îò-
êðèòè. Íåùî îò ñîðòà íà WZ-
1875fD. Íàëè? Ñòðàííî íàèñ-
òèíà, íî çàùî ãè êðúùàâàò òà-
êà îòêðèâàòåëèòå èì, à íå íà-
ïðèìåð ñ ïî-ãðúìêè è òèòà-
íè÷íè èìåíà, êàêòî â ïî-ñòàðè 
âðåìåíà? Àìè ìíîãî å ïðîñ-
òî. Îêàçâà ñå, ÷å ñ òåõíîëî-
ãè÷íèÿ áóì, îòêðèòèÿòà èçâåä-
íúæ ñòàâàò ñòðàøíî ìíîãî. 
Òîëêîâà ìíîãî, ÷å ñå íàëàãà 
çâåçäèòå äà áúäàò ñëàãàíè â 
êàòàëîçè.

„Êîãàòî çâåçäèòå áèâàò îò-
êðèòè, òîâà ñòàâà ñ íÿêàêúâ 
òåëåñêîï, êîéòî ñíèìà íåáåòî 
è òúðñè. Êîãàòî áúäàò îòêðèòè, 
èì áèâàò íàçíà÷àâàíè íÿêàê-
âè ñëóæåáíè èìåíà – ïðèìåð-
íî WASP è íÿêàêâè äåñåò öè-
ôðè, êîèòî íèùî íå çíà÷àò. Â 
ìèíàëîòî ñìå íàáëþäàâàëè 
çâåçäèòå ñàìî ñ ïðîñòî îêî. 
Êîãàòî Ãàëèëåî Ãàëèëåé å ñúç-
äàë ñâîÿ òåëåñêîï, òîâà ïðî-
ìåíÿ òîòàëíî íàøàòà ïðåä-
ñòàâà çà Âñåëåíàòà è ìîæå äà 
ñå êàæå, ÷å ïðåîòêðèâà ïîëå-
òî íà àñòðîíîìèÿòà. Òúé êàòî 
â äíåøíî âðåìå èìà íÿêîëêî 
äåñåòêè ðàçëè÷íè îáçîðà ñ 
ðàçëè÷íè òåëåñêîïè – áèëî òî 
íàçåìíè, èëè êîñìè÷åñêè. Òå 
îáõîæäàò íåáåòî. Âñè÷êè òåçè 
çâåçäè, êîèòî ñà áèëè ìíîãî 
ñëàáî âèäèìè îò ïðåäèøíèòå 
òåëåñêîïè ñåãà áèâàò îòêðèòè 
îò íîâèòå è ïîëó÷àâàò íÿêàê-
âî íàçâàíèå. Òúé êàòî íèå â 
àñòðîíîìèÿòà ðàáîòèì ñ íà-
áëþäåíèåòî íà êîíêðåòåí 

îáåêò, ìíîãî ÷åñòî ñå íàëàãà 
äà ïîëçâàìå ñòàòèñòèêà âúðõó 
ìíîãî ðàçëè÷íè îáåêòè. Çà 
öåëòà èìàìå êàòàëîçè è ñúîò-
âåòíî çâåçäèòå ñà ïîä äàäåí 
íîìåð â òîçè êàòàëîã“, çàÿâÿ-
âà áúäåùèÿò àñòðîíîì.

Òàêà ÷å èçâîäúò å – èìåíà-
òà íà çâåçäèòå ñà òîëêîâà 
ñòðàííè çà óëåñíåíèå íà àñ-
òðîíîìèòå. Åäèí âèä àñòðîíî-
ìè÷åñêè òåëåôîíåí óêàçàòåë.

Ëþáîìèð ñúæàëÿâà çà åäíî 
è òîâà å, ÷å äîñåãà íå å èìàë 
ñîáñòâåí òåëåñêîï. Óñëîâèÿòà 
â Áóðãàñ ïðîñòî íå ãî ïîçâî-
ëÿâàò. Òîâà å çàðàäè òàêà íà-
ðå÷åíîòî ñâåòëèííî çàìúðñÿ-
âàíå. 

„Â øêîëàòà ñå îïèòâàõìå äà 
ïðàâèì íàáëþäàòåëíè åêñïå-
äèöèè. Àç âñÿêî ëÿòî ó÷àñò-
âàì â òàêèâà. Ïîäõîäÿùèòå 
óñëîâèÿ ñà äà ñìå èçâúí ãðà-
äà, â ïëàíèíñêè ðàéîí, íà ñå-
ëî ïðè áàáà è äÿäî íàïðèìåð. 
Â Áóðãàñ èìà ñâåòëèííî çà-
ìúðñÿâàíå îò ñâåòëèíèòå â 
ãðàäà, êîèòî ñà îñíîâíèÿò 
ïðîáëåì íà òîâà äà íå ìîãàò 
äà ñå íàáëþäàâàò çâåçäèòå“, 
ïîÿñíÿâà ñòóäåíòúò ïî ôèçè-
êà.

Èñêàòå äà ïîìîãíåòå è Âèå 
íà íàóêàòà? Íÿìà ïðîáëåì. 
Àñòðîíîìèÿòà å õîáè, êîåòî 
Âè äàâà òàçè âúçìîæíîñò. 
Ñïîðåä Ëþáîìèð ëþáèòåëè-
òå-àñòðîíîìè ñà ìíîãî âàæíà 
÷àñò êàòî ïîìîùíèöè íà ïðî-
ôåñèîíàëíèòå àñòðîíîìè.

„Èìà åäèí ëþáèòåë-àñòðî-
íîì ïîëÿê, êîéòî å îòêðèë íàä 
200 ìàëêè òåëà â Ñëúí÷åâàòà 
ñèñòåìà. Èäåÿòà å, ÷å òå ïî-
ìàãàò ìíîãî íà ïðîôåñèîíàë-
íèòå àñòðîíîìè. Íàáëþäàâàé-
êè íåáåòî, òå ìîãàò äà çàáåëå-
æàò íÿêàêâà ïðîìÿíà. Íàïðè-
ìåð, êîãàòî èçáóõíå ñóïåðíî-
âà â íÿêîÿ äàëå÷íà ãàëàêòèêà. 
Òîãàâà ìîãàò äà íàñî÷àò ïðî-
ôåñèîíàëíèòå àñòðîíîìè íà-
òàì, êîèòî ñ ãîëåìèòå ñè òå-
ëåñêîïè ìîãàò äà íàáëþäàâàò 
ïî-äåòàéëíî íåùàòà. Òå çàòî-
âà ïîëó÷àâàò è ñâîåòî ïðè-
çíàíèå, íåùî, êîåòî è ïðîôå-
ñèîíàëíèòå àñòðîíîìè íå îò-
ðè÷àò. Ïëþñ òîâà òå ìîãàò äà 
ïîìàãàò ñ ïîïóëÿðèçèðàíåòî 
íà òåìàòà. Òÿ å íå ñàìî ïðî-
ôåñèÿ, íî è ïðèçíàíèå“, åíòó-
ñèàçèðàíî ðàçêàçâà âñå îùå 
ëþáèòåë-àñòðîíîìúò.

Îò êîé òèï ó÷åíè ùå áúäå 
Ëþáîìèð? Çà ïðèìåð ùå äà-
äåì Ñàì Íèéë è ðîëÿòà ìó â 
„Äæóðàñèê ïàðê“. Òàì òîé èã-
ðàå ïàëåîíòîëîã, êîéòî â òðå-
òàòà ÷àñò íà ïîðåäèöàòà îòè-
âà îòíîâî íà îñòðîâà ñ äèíî-
çàâðèòå ñúñ ñâîé ñòóäåíò – 

Áèëè. Òîãàâà ðàæäà åäíà îò 
êóëòîâèòå ñè ðåïëèêè: 

„Èìà äâà âèäà ìîì÷åòà. Òà-
êèâà, êîèòî èñêàò äà ñòàíàò 
àñòðîíîìè è òàêèâà, êîèòî èñ-
êàò äà ñòàíàò àñòðîíàâòè. Àñ-
òðîíîìúò èëè ïàëåîíòîëîãúò 
èçó÷àâàò íåâåðîÿòíè íåùà îò 
ðàçñòîÿíèå è áåçîïàñíîñò. 
Òàêà îáà÷å íèêîãà íå îòèâàø 
â Êîñìîñà. Òóê å ðàçëèêàòà 
ìåæäó âúîáðàæåíèåòî è âèæ-
äàíåòî ñúñ ñîáñòâåíèòå òè 
î÷è, äà ìîæå äà äîêîñíåø“.

Çàïèòàí äàëè ìå÷òàå äà 
îòèäå â Êîñìîñà, íàøèÿò ãå-
ðîé àñòðîíîì êàçâà:

„Îîî, çàùî íå. Ñòèãà äà 
èìà ïîäõîäÿùà òåõíîëîãèÿ, 
ñúñ ñèãóðíîñò áè ìè áèëî èí-
òåðåñíî äà ïúòóâàì êúì çâåç-
äèòå. Òåõíîëîãèÿòà ñå ðàçâè-
âà ìíîãî áúðçî. Ñúñ ñèãóð-
íîñò óñëîâèÿòà íà ðàçëè÷íè-
òå ñâåòîâå áèõà áèëè òîëêîâà 
ðàçëè÷íè è â ñúùîòî âðåìå 
òîëêîâà èíòåðåñíè. Äîðè è 
ñàìî îò ÷èñòî íàó÷íà ãëåäíà 
òî÷êà. Êîëêîòî è äà èçó÷àâà-
ìå êàòî äåòåêòèâè, íèå ìî-
æåì äà ïðàâèì ñàìî åäíè 
îáîñíîâàíè äîãàäêè çà òîâà 
êàêâî âñúùíîñò å òàì. Äè-
ðåêòíî ìîæåì äà íàáëþäàâà-
ìå êàêâî ñå ñëó÷âà âñúùíîñò 
ñàìî â íàøàòà Ñëúí÷åâà ñèñ-
òåìà“.

Êàòî ìëàä ÷îâåê ìàãèÿòà íà 
êèíîòî íå å ÷óæäà íà Ëþáî-
ìèð. Êàçâà, ÷å ñå çàãëåæäà ïî 
ðàçíè ñåðèàëè è ôèëìè è ïî-
íÿêîãà ñðåùà ðàçëè÷íè íå-
òî÷íîñòè, ñâúðçàíè ñ ôèçèêà-
òà. Òîâà îáà÷å íå ãî âëóäÿâà, 
à ñå îïèòâà äà ñå ïîñòàâè íà 
ìÿñòîòî íà ðåæèñüîðèòå è 
ñöåíàðèñòèòå.

„Ôèëìúò „Èíòåðñòåëàð“ íà-
ïðèìåð ìíîãî õîðà ãî öèòè-
ðàò. Òîé íàèñòèíà èìà ñðàâ-
íèòåëíî ðåàëèñòè÷íî ïðåä-
ñòàâÿíå, âêëþ÷èòåëíî è çàùî-
òî åäèí íîáåëîâ ëàóðåàò å 
áèë êîíñóëòàíò ïðè çàñíåìà-
íåòî ìó. Òàêà ÷å â ïúðâèòå ñè 
2/3 ôèëìúò å ôèçè÷åñêè èç-
äúðæàí. Ñåãà, êîãàòî ÷îâåê 
ïàäà â ÷åðíàòà äóïêà, âå÷å 
íÿìà êàê äà çíàåì. Òàì âå÷å 
ñè å èíòåðïðåòàöèÿ. ×åðíèòå 
äóïêè ïðîäúëæàâàò äà ñà ìèñ-
òåðèÿ è äî äíåñ. Êàêâî ñå 
êðèå çàä òÿõ, íàäÿâàì ñå íÿ-
êîé äåí äà ðàçáåðåì“, çàÿâÿ-
âà òîé.

Íå å òàéíà, ÷å äîðè â 21-âè 
âåê, êîãàòî òåõíîëîãèèòå ñà 
òîëêîâà ðàçâèòè, èìàìå ñíèì-
êè îò ÍÀÑÀ, ïîêàçâàùè íè 
Êîñìîñà, Çåìÿòà è äðóãè êðà-
ñèâè ãëåäêè, èìà õîðà, êîèòî 
âñå îùå âÿðâàò, ÷å Çåìÿòà å 
ïëîñêà. Äà, äîðè ñè èìàò è 
äâèæåíèå, íàðå÷åíî „Òåîðèÿ 
çà ïëîñêàòà Çåìÿ“. Ñðåä âÿð-
âàùèòå â òîâà ñà è èçâåñòíè 
èìåíà. Åäèí ðàï ïåâåö íàïðè-
ìåð – B. o. B. âëåçå â ñïîð ñúñ 
ñâåòîâíîèçâåñòíèÿ ôèçèê 
Íèéë äå Ãðèéñ Òàéñúí ïî òå-
ìàòà è íåùàòà çàãðóáÿõà. Àñ-
òðîíîìúò Ëþáîìèð ðåøàâà äà 
çàïàçè äèïëîìàòè÷íèÿ òîí è 
ïðîñòî ñúâåòâà õîðàòà, âÿð-
âàùè â òîâà äà ñå îñâåäîìÿò 
îò ïðàâèëíèòå èçòî÷íèöè â 
Èíòåðíåò è äà ðàçøèðÿò ïîëå-
çðåíèåòî ñè.

„Åäèí Åäâèí Õúáúë íàïðè-
ìåð, ìàêàð è íåãîâèòå ïúðâî-
íà÷àëíè íàáëþäåíèÿ äà íå ñà 
áèëè îñîáåíî ïðåöèçíè, ñà íè 
ïîêàçàëè, ÷å Âñåëåíàòà ñå 
ðàçøèðÿâà. Ïðåäè òîâà íå ñå 
å ñìÿòàëî çà âúçìîæíî. Äîï-
ðåäè 100 ãîäèíè õîðàòà äîðè 
íå ñà ñìÿòàëè, ÷å ñúùåñòâóâà 
íåùî äðóãî îòâúä íàøàòà ãà-
ëàêòèêà“, çàâúðøâà Ëþáî-
ìèð.

„Èìà äâà âèäà ìîì÷åòà. Òà-

Áèëè. Òîãàâà ðàæäà åäíà îò 
êóëòîâèòå ñè ðåïëèêè: 

„Èìà äâà âèäà ìîì÷åòà. Òà-

Áóðãàçëèÿ ùå òúðñè çâåçäè 
êàòî äåòåêòèâ â Îêñôîðä
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ÕîáÈ
 Ñòðàííèòå èìåíà íà äàëå÷íèòå ñëúíöà ñà çà 
óëåñíåíèå íà àñòðîíîìèòå

 „Ñòèãà äà èìà ïîäõîäÿùà òåõíîëîãèÿ, ñúñ 
ñèãóðíîñò áè ìè áèëî èíòåðåñíî äà ïúòóâàì êúì 
çâåçäèòå“, êàçâà Ëþáîìèð Øîéëåâ

Ëþáîìèð ðåäîâíî ó÷àñòâà â àñòðîíîìè÷åñêè ëàãåð „Áåëè áðåçè“



(Ïðîäúëæàâà îò ñòð. 5)

Â ÈÏÏ „Âîäîêàíàëïðîåêò” 
èìàõ íåïðèÿòíè ñïîðîâå ñ 
òîãàâàøíèÿ íà÷àëíèê- îò-
ä å ë  „ Â î ä î ñ í à á ä ÿ â à í å ” 
èíæ. Ïåòêî Ïåòêîâ. Íàðè÷àõà 
ãî „Ìèíèñòúð Ïåòêîâ” - êàçà, ÷å 
òîé áèë èíæåíåð è ïðè íèêàê-
âè îáñòîÿòåëñòâà íå âúçïðèå-
ìà íîâàòà ïðîåêòíà ïîñòàíîâ-
êà. Îòêàçà ìè âñÿêàêâî ñúäåé-
ñòâèå, íàïðàâè ñêàíäàë è íèùî 
íå ïîäïèñà. Ïîòúðñèõ çà ñú-
äåéñòâèå ãåíåðàëíèÿ äèðåêòîð 
íà ÈÏÏ „Âîäîêàíàëïðîåêò” 
ïðîô. èíæ. Ö. Öà÷åâ, òîãàâà-
øåí çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà 
ñòðîèòåëñòâîòî – íÿìàøå ãî. 
Ïîèñêàõ ñðåùà ñ íåãîâèÿ çà-
ìåñòíèê - ãëàâåí èíæåíåð 
Ïàíàéîòîâ. Çàïîçíàõ ãî ñ öåë-
òà íà ïðåðàáîòêàòà, à òîé âå÷å 
áåøå èíôîðìèðàí îò àðõ. Â. 
Íÿãîëîâ, ÷å ñòðîèòåëñòâîòî íà 
ÿçîâèð „Êàì÷èÿ” è ñâúðçàíèòå 
ñ íåãî äðóãè îáåêòè ñå çàáàâÿ, 
à çà Áóðãàñ å êðàéíî íåîáõî-
äèìà â íåîòëîæíè ñðîêîâå ïè-
òåéíà âîäà. Áëàãîäàðíîñòòà 
êúì òîçè ÷îâåê áå ãîëÿìà, çà-
ùîòî ëè÷íî âúçïðèå îãðîìíà-
òà îòãîâîðíîñò è ðåøè ïðî-
áëåìà çà æèòåëèòå íà Áóðãàñ. 
Âúðíàõ ñå óäîâëåòâîðåí îò 
èçïúëíåíàòà çàäà÷à. À â òîâà 
âðåìå ìàêàð è íåóçàêîíå-
íî äî ìîìåíòà, ñòðîèòåëíè-
òå îðãàíèçàöèè îò Áóðãàñ – 
„Òðàíññòðîé”, „Âîäñòðîé” è 
Òðóäîâè âîéñêè ñ ðèñê îò íå-
çàïëàùàíå óñèëåíî èçãðàæ-
äàõà âå÷å îáåêò „Àâàðèåí âî-
äîïðîâîä - Ñîçîïîë – Áóðãàñ” 
è ñâúðçàíèòå ñ íåãî Ïîìïåíà 
ñòàíöèÿ â êâ. „Ïîáåäà”, âîäî-
ïðîâîäíè âðúçêè è ðåçåðâî-
àðè. Ïðåç 1972 ãîäèíà îò ÿçî-
âèð „ßñíà ïîëÿíà” ïî òîçè âî-
äîïðîâîä Áóðãàñ ïîëó÷è è äî-
ñåãà ïîëó÷àâà âîäà çà ïèòåé-
íè íóæäè.

Â êðàÿ íà 1973 ãîäèíà - ìå-
ñåöèòå íîåìâðè è äåêåìâðè, 
çàïî÷íà íàçíà÷åíàòà îò ïðà-
âèòåëñòâîòî Ïðèåìàòåëíà êî-
ìèñèÿ çà âúâåæäàíå â åêñïëî-
àòàöèÿ íà ÿçîâèð „Êàì÷èÿ” è 
ñâúðçàíèòå ñ íåãî äðóãè îáåê-
òè çà âîäîñíàáäÿâàíåòî íà 
Áóðãàñ è Âàðíà. Âå÷å êàòî 
íà÷àëíèê-îòäåë „Îïàçâàíå 
íà ïðèðîäíàòà ñðåäà” ó÷àñò-
âàõ àêòèâíî â ðàáîòàòà íà êî-
ìèñèÿòà, íî è îòãîâàðÿõ çà 
ìíîãî ïîäïèñàíè îò ìåí äî-
êóìåíòè êàòî ñëóæèòåë íà 
Äèðåêöèÿòà çà âîäîñíàáäÿ-
âàíå íà ×åðíîìîðñêîòî êðàé-
áðåæèå. Áåøå òðóäåí ïóñê, 
îñîáåíî òå÷îâåòå îò ñòîòè-
öèòå êèëîìåòðè äåðèâàöèÿ. 
Òåìïåðàòóðàòà íà âîäàòà áå 
îêîëî 6,5î è â ñú÷åòàíèå ñ 
åñåííî-çèìíèòå òåìïåðàòóðè 
íà âúçäóõà, ïðè÷èíÿâàøå ëî-
êàëíè îïúíè íàïðåæåíèÿ è òå-
÷îâå îò äîâåæäàùèòå äåðèâà-
öèîííè ñòîìàíîáåòîíîâè âî-
äîïðîâîäè. Íî íàé-ñêàíäàëåí 
áå ñïîðúò ìåæäó ä-ð Ãåíåâà - 
íà÷àëíèê-îòäåë â ÕÅÈ - Áóðãàñ 
è èíæ. ïîëêîâíèê Ìîëäîâàíîâ 
– ãëàâåí èíæåíåð íà Òðóäîâè 
âîéñêè - èçïúëíèòåë íà äå-
ðèâàöèÿòà - Êàì÷èÿ - Áóðãàñ. 
Ä-ð Ãåíåâà ìîòèâèðà ñòàíîâè-
ùå, ÷å êà÷åñòâåíèòå ïîêàçàòå-
ëè íà âîäàòà íå îòãîâàðÿò íà 
íîðìèòå çà ïèòåéíè âîäè. Èíæ. 
ïîëêîâíèê Ìîëäîâàíîâ ÿ îñïî-
ðè, ÷å äåðèâàöèÿòà å äîâåæ-
äàùà è íå ãî èíòåðåñóâà äàëè 
ùå ïðîâåæäà ÷èñòà èëè äðóãà 
âîäà, íàôòà, ãàç, áåíçèí èëè 
äðóãè òå÷íè ïðîäóêòè. Çàòîâà 
òðÿáâà äà ñå ïðèåìå.

Ñëåä ìíîãîêðàòíè îáÿñ-
íåíèÿ, ìîòèâàöèè è ïðåä-
ëîæåíèÿ, îáåêòèòå ñå ïðè-
åõà è Áóðãàñ è Âàðíà ïîëó-
÷èõà ïèòåéíè âîäè îò ÿçîâèð 
„Êàì÷èÿ”. Òîâà ñòàíà ïðåç 
1974 ãîäèíà.

Ñåãàøíî ñúñòîÿíèå çà 
âîäîñíàáäÿâàíåòî íà Áóðãàñ, 
Þæíîòî ×åðíîìîðèå, Ñðåäåö 
è ðåãèîíà

Áóðãàñ è äðóãèòå íàñåëåíè 
ìåñòà, ïðîìèøëåíè, òóðèñòè-
÷åñêè è äð. ñå âîäîñíàáäÿ-
âàò îò ÿçîâèðèòå „ßñíà ïîëÿ-
íà” è „Êàì÷èÿ”. Ïðè òîâà, ÿçî-
âèð „ßñíà ïîëÿíà” ïî ïúðâî-
íà÷àëåí ïðîåêò áå ïðåäâèäåí 
ñàìî çà Þæíîòî ×åðíîìîðèå 
îò Ñîçîïîë íà þã, áåç Áóðãàñ. 
Âïîñëåäñòâèå ïî ìåñòíà èíè-
öèàòèâà ñå íàïðàâè äîïúëíèòå-
ëåí ïðîåêò è çà âîäîñíàáäÿâà-
íåòî íà îáëàñòíèÿ ãðàä (òîãàâà 
îêðúæåí), ÷ðåç îáåêò „Àâàðèåí 
âîäîïðîâîä - Ñîçîïîë – 
Áóðãàñ”. Ïðåèìóùåñòâåíî 
Áóðãàñ ñå âîäîñíàáäÿâà îò 
ÿçîâèð „Êàì÷èÿ”, èçãðàäåí â 
èçòî÷íàòà ÷àñò íà Ñòàðà ïëà-
íèíà ïî ïîðå÷èåòî íà ðåêà 
„Ëóäà Êàì÷èÿ”.

ßçîâèðúò å ñúñ çàâèðåí 
îáåì - îêîëî 235 ìëí. ì3 è âî-
äîñíàáäÿâà îñâåí îêîëíèòå ñå-
ëèùà è ïðåäïðèÿòèÿ, è äâàòà 

íàé-ãîëåìè ÷åðíîìîðñêè ãðà-
äà - Áóðãàñ è Âàðíà.

Ïî ïðîåêò, îáùîòî âîäíî 
êîëè÷åñòâî çà öåëòà å 5 100 
ë/ñåê, îò êîåòî 2 400 ë/ñåê çà 
Áóðãàñ è 2 700 ë/ñåê çà Âàðíà. 
Âîäîõðàíèëèùåòî å ìíîãîãî-
äèøåí èçðàâíèòåë.

Ïðè ãîðíàòà ïîñòàíîâêà, çà 
âîäîñíàáäÿâàíå, ðåàëíà ëè 
å âúçìîæíîñòòà, ÷å „ùå ïîñ-
ëåäâàìå áåçâîäèåòî íà ãðàä 
Ïåðíèê”. Äà, òàçè âúçìîæíîñò 
å ðåàëíà.

Â êðàÿ íà îñåìäåñåòòå ãî-
äèíè íà ìèíàëèÿ âåê ÿçîâèð 
„Êàì÷èÿ” áå ïî÷òè íà èç÷åðï-
âàíå. Â íàñòîÿùèÿ ìîìåíò ñå 
èíôîðìèðà, ÷å îáåìúò íà âî-
äîõðàíèëèùåòî å çíà÷èòåëíî 
íàìàëåí, ñ âúçìîæíîñò çà äå-
ñåòìåñå÷íî âîäîñíàáäÿâàíå. À 
íàñåëåíèåòî íà Áóðãàñ, ñïðÿ-
ìî îñåìäåñåòòå ãîäèíè íàðàñ-
íà ñ îêîëî äâà ïúòè. Íà ÿçî-
âèð „ßñíà ïîëÿíà” Áóðãàñ íå 
ìîæå äà ðàç÷èòà çà òðàéíî 
âîäîñíàáäÿâàíå. Òîé å ñ çà-
âèðåí îáåì îêîëî 35 ìëí. ì3 è 
âîäîñíàáäÿâà âñè÷êè ñåëèùà 
íà þã îò Áóðãàñ, âêëþ÷èòåëíî 
è ãðàä Ñðåäåö. Ëåòíèòå ïåðè-

îäè Þæíîòî ×åðíîìîðèå íå-
èìîâåðíî íàðàñòâà ñ òóðèñòè 
è íåîáõîäèìîñò îò çíà÷èòåë-
íè âîäíè êîëè÷åñòâà çà áèòî-
âî-ïèòåéíè íóæäè.

Íå ìîæåì äà ñå ïðåäïàçèì 
îò êàïðèçèòå íà ïðèðîäàòà - 
ñóõè ãîäèøíè ïåðèîäè, íàâîä-
íåíèÿ, ïîæàðè, çåìåòðúñè è 
äð. Íî ìîæåì äà ãàðàíòèðàìå 
ïî-äîáðè óñëîâèÿ çà æèâîò ïðè 
òàêèâà êàïðèçè.

Âîäàòà è âúçäóõúò ñà ïúðâî-
èçòî÷íèöè çà æèâîò. È àêî âúç-
äóõúò íå ñå ãóáè - ÷èñò èëè çà-
ìúðñåí, ïðè ñóõè ïåðèîäè ñ ïî-
çíà÷èòåëíà òðàéíîñò, Áóðãàñ è 
îêîëíèòå ñåëèùà, âîäîñíàá-
äÿâàíè îò ÿçîâèð „Êàì÷èÿ” è 
„ßñíà ïîëÿíà”, ùå áúäàò îá-
ðå÷åíè íà óæàñíî áåçâîäèå. 
Èìà ëè àëòåðíàòèâà? Èìà, íî 
ñå çàáàâè è çàáàâÿ. Â òîâà îò-
íîøåíèå, Âàðíà ñà ïîñòèãíà-
ëè ñ ïîëçâàíå íà ïèòåéíè âîäè 
ïðè íåîáõîäèìîñò îò ÿçîâèð 
„Öîíåâî” - ñúñ çàâèðåí îáåì 
îêîëî 330 ìëí. ì3, òðåòè ïî ãî-
ëåìèíà â Áúëãàðèÿ.

Çà Áóðãàñ è ñåëèùàòà, åäèí-
ñòâåíà àëòåðíàòèâà çà òðàéíî 
ãàðàíòèðàíî âîäîñíàáäÿâàíå å 
ïúëíîòî çàâúðøâàíå íà ÿçîâèð 
„Ðàêîâ äîë”, çàìðàçåí çà èç-
ïúëíåíèå ïðåç 1995 ãîäèíà.

Ïî ïðîåêò å ïðåäâèäåíî äà 
ñå èçãðàäè íà ïúëíîâîäíàòà 
ðåêà Ôàêèéñêà, íà îêîëî 35 
êèëîìåòðà îò Áóðãàñ â çåì-
ëèùåòî íà îáùèíà Ñðåäåö è 
Ñîçîïîë. Çàâèðåí îáåì - îêî-
ëî 250 ìëí. ì3 ñ âúçìîæíîñò 
çà íàäãðàæäàíå íà ÿçîâèð-
íàòà ñòåíà ñ öåë - ìàêñèìà-
ëåí çàâèðåí îáåì 450 ìëí.ì3. 
Ñ öÿëîñòíîòî çàâúðøâàíå íà 
òîçè îáåêò, ùå ñå ðåøè òðàé-
íî ïðîáëåìúò çà âîäîñíàáäÿ-
âàíåòî íà Áóðãàñ è îêîëíèòå 
ñåëèùà, Þæíîòî ×åðíîìîðèå 
è ãðàä Ñðåäåö.

Ñòðîèòåëñòâîòî íà òîçè 

îáåêò çàïî÷íà ïðåç îñåìäå-
ñåòòå ãîäèíè - íàïúëíî ñà çà-
âúðøåíè äâàòà òóíåëà, èçêîï-
íèòå ðàáîòè íà ïðåëèâíèêà, 
öèìåíòîâè ïîäçåìíè çàâåñè è 
äðóãè ñúîðúæåíèÿ. Îáåêòúò áå 
ïðåäâèäåí çà íàïîÿâàíå è ñè-
ëîäîáèâàíå, íî âïîñëåäñòâèå 
ñå íàïðàâèõà è äîïúëíèòåëíè 
ïðîåêòíè ðàçðàáîòêè çà ïèòåé-
íî è ïðîìèøëåíî âîäîñíàáäÿ-
âàíå. Îñâåí òîâà êîìïëåêñíî 
èçïîëçâàíå íà ïîñòðîåíèÿ ÿçî-
âèð ùå áúäå ñ âúçìîæíîñò çà 
îãðîìíà ðåòåíçèÿ (çàäúðæà-
íå) íà âîäíèÿ îòòîê ïðè èíòåí-
çèâíè âàëåæè è íÿìà äà áúäàò 
íàâîäíÿâàíè çåìåäåëñêè ïëî-
ùè, ïúòíè ó÷àñòúöè è íàñåëå-
íè ìåñòà, êàêâèòî ñå ñëó÷èõà 
ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè.

Ïðåç 1994 ãîäèíà çàïî÷íàõà 
íàñèïíèòå ðàáîòè íà ÿçîâèðíà-
òà ñòåíà, íî ïîðàäè ìèíèìàë-
íèòå ôèíàíñîâè ñðåäñòâà, íå 
ñå äîñòèãíà íåîáõîäèìàòà âè-
ñî÷èíà, ãàðàíòèðàùà ïðåäïàç-
âàíå îò 10% âèñîêà âúëíà. Ïðè 
ñòàíàëèòå òîãàâà èíòåíçèâ-
íè âàëåæè íà äâà ïúòè âîäàòà 
ïðåëÿ ïðåç ñòåíàòà è ÷àñòè÷íî 
ÿ ðàçðóøè. Îêîí÷àòåëíî òîâà 
ñòàíà ïðåç 1995 ãîäèíà. À âîäà-
òà íà ðåêà Ôàêèéñêà çàóñòâà â 
ÿçîâèð „Ìàíäðà” è âìåñòî âî-
äåí çàäúðæàù ðåçåðâ â ÿçîâèð 
„Ðàêîâ äîë”, ïðè âàëåæè ïðåëè-
âà áåçïîëåçíî â ìîðåòî.

Îò òîâà, êîåòî ñå ñëó÷è òîãà-
âà äî ìîìåíòà îáåêòúò å „çàì-
ðàçåí”.

Ñóõè ïåðèîäè ùå íè ñúïúòñò-
âàò è ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè, 
à íå ñå çíàå êîëêî ùå òðàå è 
íàñòîÿùèÿò.

Â êðàòúê ïåðèîä îò âðåìå, 
àêî íå ñå çàïî÷íå è çàâúðøè 
ñòðîèòåëñòâîòî íà îáåêò ÿçîâèð 
„Ðàêîâ äîë” - Áóðãàñ, Þæíîòî 
×åðíîìîðèå, Ñðåäåö è ìíîãî 
ñåëèùà îò ðåãèîíà ùå ïî÷óâñò-
âàò óæàñèòå íà áåçâîäèåòî.

ÏÎÊÀÍÀ ÇÀ ÏÓÁËÈ×ÍÎ ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÇÀ ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÐÓÅÍ ÇÀ 2020 ÃÎÄÈÍÀ

Íà îñíîâàíèå ÷ë.84, àë.6 îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè è ÷ë.29 
àë.2 îò Íàðåäáà ¹7 çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà ñúñòàâÿíå íà áþäæåòíàòà 
ïðîãíîçà çà ìåñòíèòå äåéíîñòè çà ñëåäâàùèòå òðè ãîäèíè, çà ñúñòàâÿíå, 
ïðèåìàíå, èçïúëíåíèå è îò÷èòàíå íà áþäæåòà íà Îáùèíàòà Ðóåí,

ÊÌÅÒÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÐÓÅÍ - ÈÑÌÀÈË ÎÑÌÀÍ
êàíè ãðàæäàíèòå íà îáùèíàòà, ðúêîâîäèòåëèòå íà çâåíà îò áþäæåòíà-

òà ñôåðà, ïðåäñòàâèòåëè íà áèçíåñà, íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè, îá-
ùèíñêè ñúâåòíèöè, êìåòîâå íà êìåòñòâà, êìåòñêè íàìåñòíèöè è äðóãè çà-
èíòåðåñîâàíè ëèöà äà âçåìàò ó÷àñòèå â îáñúæäàíåòî íà ïðîåêòà çà áþ-
äæåò çà 2020 ã. è äà íàïðàâÿò ñâîèòå ïðåäëîæåíèÿ è ïðåïîðúêè çà ôîð-
ìèðàíåòî íà ïðèõîäíàòà ÷àñò è ðàçõîäâàíåòî íà áþäæåòíèòå ñðåäñòâà.

Çà ïîñòúïèëèòå ñòàíîâèùà è ïðåäëîæåíèÿ îò ïóáëè÷íîòî îáñúæäàíå 
ùå áúäå ñúñòàâåí ïðîòîêîë, êîéòî ùå ñå ïðèëîæè êàòî íåðàçäåëíà ÷àñò 
îò ïðîåêòà íà îáùèíñêèÿ áþäæåò ïðè âíàñÿíåòî ìó çà ðàçãëåæäàíå îò Îá-
ùèíñêè ñúâåò.

Ìÿñòî è äàòà íà ïðîâåæäàíå íà îáñúæäàíåòî – 16.01.2020 ãîäèíà 
(÷åòâúðòúê) îò 11,00 ÷àñà â Ðèòóàëíàòà çàëà â ñ.Ðóåí.

Ìàòåðèàëèòå è îáÿâàòà ïî ïðîåêòà çà áþäæåò 2020 ã. ñà ïóáëèêóâàíè 
â ñàéòà íà Îáùèíà Ðóåí – www.obstinaruen.com

Èñìàèë Îñìàí
Êìåò íà Îáùèíà Ðóåí

Ð Å Ï Ó Á Ë È Ê À   Á Ú Ë Ã À Ð È ß
Î Á Ù È Í À   Ö À Ð Å Â Î

Ï Î Ê À Í À
ÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÀ 

ÇÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÖÀÐÅÂÎ ÇÀ 2020 ãîä.

Íà îñíîâàíèå ÷ë. 84, àë. 6 îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè êìåòúò íà 
Îáùèíà Öàðåâî èíæ. Ãåîðãè Ëàï÷åâ îòïðàâÿ ïîêàíà êúì âñè÷êè ãðàæäàíè 
è çàèíòåðåñîâàíè ëèöà, ïðåäñòàâèòåëè íà áèçíåñà, ÍÏÎ, îáùèíñêè ñúâåò-
íèöè è öÿëàòà îáùåñòâåíîñò íà Îáùèíà Öàðåâî íà îáùåñòâåíîòî îáñúæ-
äàíå íà ïðîåêòîáþäæåòà íà Îáùèíà Öàðåâî çà 2020 ãîä.. 

Ïîñòúïèëèòå ïðåäëîæåíèÿ ùå áúäàò âçåòè ïîä âíèìàíèå ïðè èçðàáîò-
âàíå íà îêîí÷àòåëíèÿ ïðîåêòîáþäæåò. 

Îáñúæäàíåòî ùå ñå ïðîâåäå íà 17.01.2020 ãîä. îò 14.00 ÷àñà â çàñå-
äàòåëíàòà çàëà â ñãðàäàòà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ Öàðåâî /Ôðîíò-
îôèñà/.  

èíæ. ÃÅÎÐÃÈ ËÀÏ×ÅÂ
Êìåò íà Îáùèíà Öàðåâî
ÒÀÍß ßÍ×ÅÂÀ
Ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñúâåò-Öàðåâî

Íà 8 ÿíóàðè îôèöèàëíî áå 
äàäåí ñòàðò íà ñòðîèòåëíî -ðå-
ìîíòíèòå äåéíîñòè ïî ïðîåêò 
"Ïîâèøàâàíå íà åíåðãèéíàòà 
åôåêòèâíîñò â æèëèùíèÿ ñåê-
òîð â ãðàä Êàðíîáàò - 2".  Òîâà 
ñòàíà âúçìîæíî, ñëåä êàòî 
ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà îáùèíà 
Êàðíîáàò óñïÿ äà ñå ïðåáîðè, 
â êîíêóðåíöèÿ ñ îùå 27 îáùè-
íè, çà ôèíàíñèðàíå ïî âòîðà-
òà ïðîöåäóðà çà  „Åíåðãèéíà 
åôåêòèâíîñò â ïåðèôåðíèòå 
ðàéîíè - 2” ïî ÎÏ „Ðåãèîíè â 
ðàñòåæ“.

Ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå 
ïðåäâèæäà ðåìîíò è âíåäðÿ-
âàíå íà ìåðêè çà åíåðãèéíà 
åôåêòèâíîñò íà 3 áðîÿ ìíîãî-
ôàìèëíè æèëèùíè ñãðàäè íà 
òåðèòîðèÿòà íà ãðàä Êàðíîáàò 
– íà óë. „Èëàðèîí Ìàêàðèî-
ïîëñêè” ¹ 2,  óë. „Êèðèë è Ìå-

òîäèé“ ¹ 18, áë. 33 è óë. „Äåâåòè ñåïòåìâðè“ ¹ 50. Èçïúëíåíè-
åòî íà çàëîæåíèòå äåéíîñòè ùå äîâåäå äî íàìàëÿâàíå ðàçõî-
äèòå íà åíåðãèÿ, äîñòèãàíå íàé-ìàëêî êëàñ íà åíåðãîïîòðåá-
ëåíèå "Ñ", ïîäîáðÿâàíå êà÷åñòâîòî è óñëîâèÿòà íà æèâîò è 
óäúëæàâàíå íà æèçíåíèÿ öèêúë íà ðåìîíòèðàíèòå ñãðàäè.

Öåëåâèòå ãðóïè, êúì êîèòî å íàñî÷åí ïðîåêòà ñà 77 áðîÿ äî-
ìàêèíñòâà, ïðåìèíàëè â ïî-ãîðåí êëàñ íà åíåðãîïîòðåáëåíèå, 
219 æèâóùè â ñãðàäèòå, îáåêò íà èíòåðâåíöèÿ, êàêòî è ñîá-
ñòâåíèöèòå íà 1 áðîé ñòîïàíñêè îáåêò.

Çà èçïúëíèòåëè íà ÑÌÐ ñà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè ñ ôèðìèòå 
„ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ-À.Ò.“ ÅÎÎÄ, ãð. Êàðíîáàò è „ÁÓÐÃÑÒÐÎÉ“ ÎÎÄ, 
ãð. Áóðãàñ. „ÊÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÒ“ ÅÎÎÄ, ãð. Ïëîâäèâ ùå óïðàæíÿ-
âà ñòðîèòåëåí íàäçîð íà îáåêòèòå ïî âðåìå íà ñòðîèòåëíèòå è 
ìîíòàæíè ðàáîòè, à ÎÁÅÄÈÍÅÍÈÅ „ÕÅÑ ÊÎÍÑÓËÒ“ ÎÎÄ, ãð. 
Øóìåí èçãîòâè îöåíêè íà ñúîòâåòñòâèåòî ïî ðåäà íà ÷ë. 169, 
àë. 1, ò. 6 îò ÇÓÒ è ÷ë. 142, àë. 6 îò ÇÓÒ.

Ñòîéíîñòòà íà ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå å 1 172 785, 51 ëâ., â 
òîâà ÷èñëî åâðîïåéñêî ñúôèíàíñèðàíå 996 867, 68 ëâ., íàöèî-
íàëíî ñúôèíàíñèðàíå 175 917,83 ëâ.

Îùå òðè æèëèùíè ñãðàäè â Êàðíîáàò 
ùå áúäàò îáíîâåíè ñ åâðîïåéñêî ôèíàíñèðàíå

“Òîçè äîêóìåíò å ñúçäàäåí â ðàìêèòå íà ïðîåêò BG16RFOP001-2.002-0036 „Ïîâèøàâàíå íà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò â æè-
ëèùíèÿ ñåêòîð â ãðàä Êàðíîáàò - 2”, êîéòî ñå îñúùåñòâÿâà ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðåãèîíè â 

ðàñòåæ” 2014-2020 ã., ñúôèíàíñèðàíà îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ÷ðåç Åâðîïåéñêèÿ ôîíä çà ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå”. Öÿëàòà îòãî-
âîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî íà ïóáëèêàöèÿòà ñå íîñè îò îáùèíà Êàðíîáàò è ïðè íèêàêâè îáñòîÿòåëñòâà íå ìîæå äà ñå ñ÷èòà, 

÷å òîçè äîêóìåíò îòðàçÿâà îôèöèàëíîòî ñòàíîâèùå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è Óïðàâëÿâàùèÿ îðãàí íà ÎÏÐÐ 2014-2020 ã.”.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
Äî çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà è îáùåñòâåíîñò

Ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 4, àë. 2 íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è 
ðåäà çà èçâúðøâàíå íà îöåíêà íà âúçäåéñòâèåòî âúðõó îêîëíàòà ñðåäà

"ÍÈÊÎË-71" ÎÎÄ, óâåäîìÿâà âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíè ëèöà, ÷å èìà 
ñëåäíîòî èíâåñòèöèîííî íàìåðåíèå, „Èçðàáîòâàíå íà ïðîåêò çà ÷àñ-
òè÷íî èçìåíåíèå íà ÏÓÏ-ÏÐÇ çàñÿãàùî ÏÈ 48619.505.852 è ÏÈ 
48619.505.853, ïî ÊÊ íà ãð. Öàðåâî, êâ."Âàñèëèêî", Îáù. Öàðåâî”.

Ïèñìåíè âúçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà ìî-
ãàò äà ñå èçïðàòÿò â 14-äíåâåí ñðîê îò îáÿâÿâàíå íà ñúîáùåíèåòî íà 
ñëåäíèòå àäðåñè:

Îáùèíà Öàðåâî, ãð. Öàðåâî, óë. „Õàí Àñïàðóõ“ ¹36
ÐÈÎÑÂ-Áóðãàñ, ãð. Áóðãàñ, óë. „Ïåðóùèöà“ ¹67, åò. 3

10-12 ßÍÓÀÐÈ 2020 13×ô Îáùèíè

Ùå ïîñëåäâàìå ëè áåçâîäèåòî íà Ïåðíèê

ßçîâèð „Ïîðîé“
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Михаил КОЛЕВ 

С девет играчи на проби 
ще започне подготовката 
си за втория полусезон в 
Трета югоизточна лига от-
борът на „Черноморец 
1919” (Бургас). Петима от 
тях идват от тима на „По-
морие”, който в края на 
миналата година обяви 
своята несъстоятелност. 
Останалите четирима фут-
болисти са от клубове от 
Северна България, научи 
вестник „Черноморски 
фар”. 

„Акулите” стартират сво-
ята подготовка на 13 януа-
ри от 11 часа на стадион 

„Черноморец”. Играчите 
ще бъдат изведени от но-
вия старши треньор Сла-
ви Костенски, който е с ос-

новна заслуга клубът да е 
в третото ниво на родния 
ни футбол, след като бе на-
чело на „Черноморец”, ко-

гато той играеше в област-
ните групи. 

Още през есенния дял 
на шампионата от ръко-

водството на бургазлии за-
явиха, че през паузата ще 
бъдат извикани на проби 
немалко играчи, които ако 
покажат добри игри ще ос-
танат в тима, за да го под-
силят. До момента бурга-
ският отбор не се предста-
вя по най-добрия начин и 
зимува на четвърто място 
в Югоизтока, на девет точ-
ки зад лидера „Созопол”. 
Въпреки това от управата 
на бургазлии са категорич-
ни, че ще се борят, докато 
имат шанс, за промоция 
във Втора лига. 

През подготовката си 
„Черноморец” ще изиграе 
осем контроли: на 22 януа-
ри с „Лудогорец”; на 25 яну-
ари с „Черноморец” (Бал-

чик); на 29 януари с юно-
шите до 19 години на „Чер-
но море”;  на 1 февруари 
със „Загорец” (Нова Заго-
ра); на 5 февруари с „Ям-
бол”; на 8 февруари с „Ми-
ньор” (Раднево); на 12 фев-
руари с „Карнобат” и на 15 
февруари с „Несебър”. 

Засега е ясно, че „акули-
те” се разделят с двама иг-
рачи – това са нападате-
лят Трайо Грозев и младо-
кът Венци Дрянов. Въз-
можно е още 1-2 двама 
футболисти  да не бъдат 
част от „Черноморец” през 
пролетния дял на шампио-
ната, в зависимост от то-
ва колко от дошлите на 
проби ще останат в отбо-
ра.

Чф

„Созопол“ започна зимна подготовка 
с 21 футболисти. Четири са новите по-
пълнения на отбора – Иван Янчев („По-
морие“), Трайо Грозев („Черноморец“ 
Бургас), Живко Илиев („Поморие“), Са-
ва Савов („Локомотив“ Горна Оряхови-
ца).

Напусналите отбора на небесносини-

те са Ангел Каракашев, Златко Ненов и 
Георги Георгиев.

Подготовката на „Созопол“ започна с 
торта и шампанско. На старта присъст-
ва кметът на града Тихомир Янакиев. 
Морският тим се намира на първа по-
зиция в Трета югоизточна лига с 41 точ-
ки. ФУтБОЛ

„Созопол“ стартира 
с четирима нови

„Черноморец 1919“ запоЧва подготовка 
С девет играЧи на пробипървото тренировъчно 

занимание на „акулите“ 
е на 13 януари

бургас приема 
през 2020-а редица 

спортни събития

Наката ще защитава 
Световна титла, пазят в 

тайна името на съперника му
Михаил КОЛЕВ

Атанас Божилов-Наката ще защитава за пър-
ви път световната си титла на WAKO PRO при 
професионалистите, заяви пред вестник „Чер-
номорски фар“ неговият наставник Николай Ата-
насов. Двубоят на капитана на националния ни 
отбор по кикбокс ще бъде на 22 февруари във 
Варна. Той ще бъде част от петото издание на 
бойната галаверига „SENSHI” и ще се проведе 
по правилата на К-1. Засега организаторите па-
зят в тайна името на съперника, като то ще бъ-
де обявено съвсем скоро.

Божилов спечели пояса на WAKO PRO през 
април 2019 година, след като успя да победи ко-
равия беларусин Макс Сподаренко. През 2018 
година той спечели и пояса на Kickboxing Grand 
Prix. 

През изминалата година кикбоксьорът зае вто-
ро място в класацията „Спортист на годината“ 
в Бургас. Многото постижения на Атанас Божи-
лов и изключително техничната му и атрактив-
на игра го правят и един от любимите бойци за 
феновете на бойните спортове.

„Черноморски фар“

И през тази година Бур-
гас ще бъде домакин на 
редици спортни събития 
от национален и между-
народен характер. За 
първи път в града ще се 
проведе Световно пър-
венство по свободно 
гмуркане. Състезанието 
ще се състои в периода 
от 20-и до 30-и юни на 
Плувен басейн „Парк 
Арена ОЗК". Право на 
участие имат всички пъл-
ноправни страни-членки 
на международната асо-

циация по свободно гмур-
кане „AIDA International“. 

Европейско първен-
ство по хандбал за юно-
ши до 18 години - след 
одобрението на Европей-
ската федерация по ханд-
бал стана ясно че, през 
2020 година първенство-
то ще се проведе в Бур-
гас в периода 14 - 23 ав-
густ. Шампионатът също 
така има подкрепата на 
Министерството на мла-
дежта и спорта и ще се 
проведе в новоизграде-
ната спортна зала „Аре-
на" - Бургас. 

Общински междунаро-
ден турнир по плуване 
„За голямата награда на 
град Бургас" - Гран При - 
организатор на проявата 
е Община Бургас и БФПС. 
След изключително до-
брите отзиви от минало-
годишния турнир, състе-
занието ще се проведе за 
втори път града ни. В не-
го се очаква да се вклю-
чат над 300 плувци. Плу-
вен басейн „Парк Арена 
ОЗК" ще бъде домакин на 
проявата, което ще бъде 
с награден фонд от 20 000 
лв. 

Турнир по художестве-
на гимнастика, който е 
част от календара на 
Международната федера-
ция по гимнастика и Бъл-
гарска федерация по ху-
дожествена гимнастика. 
В турнира се очаква да 
вземат участие елитни 
гимнастички. Предвиден 
е и паричен награден 
фонд. 

Международен турнир 
по тенис на маса за хора 
с увреждания - основна-
та задача е да се популя-
ризира спорта сред хора-
та с увреждания и него-

вото практикуване. Тур-
нирът ще се проведе през 
месец септември в Спорт-
на зала „Никола Станчев" 
с подкрепата на Българ-
ска параолимпийска фе-
дерация. 

Също така в спортния 
календар на Община Бур-
гас са заложени голям 
брой прояви, които тра-
диционно се провеждат 
през годините. Като мор-
ски град има доста състе-
зания, свързани с плув-
ните спортове (6 на брой), 
ветроходни регати (5 на 
брой), турнири по водна 
топка и т. н. 

Като нова проява, коя-
то през годините може да 
се превърне в традицион-
на е Турнир по тенис „Ме-
мориал Андрей Костов". 

В календара са включе-
ни и доста прояви с ма-
сов характер, като Спор-
тен празник на квартал 
„Крайморие"; спортни ме-
роприятия за празника на 
комплекс „Меден руд-
ник"; полумаратон „Ата-
насовско езеро"; мултис-
порт състезание „Park 
Arena TRI“ и др. 

Атрактивните меропри-
ятия, които ще се прове-
дат през летния сезон са 
Плувен маратон „о-в Све-
та Анастасия"- Моста; На-
ционална проява „Крале 
на силата" - мероприяти-
ето представя положи-
телния ефект от упражне-
нията с тежести пред ши-
роката публика в Бълга-
рия. Състезанието има 
20-годишна история и за 
първи път ще се проведе 
в град Бургас. Общият 
брой прояви, залегнали в 
спортния календар на Об-
щината за 2020 година е 
над 70 мероприятия".

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза "ФК РАВДА", с. Равда, ЕИК: 176255257

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в общест-
вена полза "ФК РАВДА", със седалище и адрес на управление в Об-
ласт Бургас, Община Несебър, с. Равда, п.к. 8238, ул. "Св. св. Ки-
рил и Методий", Стадиона, вписано в РЮЛНЦ, ЕИК: 176255257 на 
основание чл. 23 и по реда на чл. 25 от Устава свиква извънред-
но Общо събрание на членовете на Сдружението на 20.02.2020 г. 
от 9.00 часа в сградата на адреса на управление на Сдружението 
в Област Бургас, Община Несебър, с. Равда, п.к. 8238, ул. "Св. св. 
Кирил и Методий", Стадиона, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на 
Сдружението.

2. Вземане на решение за освобождаване на членовете на упра-
вителния съвет и освобождаването им от отговорност за дейност-
та им, като членове на Управителния съвет.

3. Вземане на решение за избор на нов управителен съвет.
4. Вземане на решение за приемане на годишните финансови 

отчети на Сдружението за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
5. Вземане на решение за приемане на годишните доклади по 

чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за дейността на Сдружението през 2017 г., 
2018 г. и 2019 г.

6. Разни.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същия 
ден в 10.00 часа при същия дневен ред, съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 27, ал. 1 от Устава, колкото и членове да се явят. Членовете 
могат да се запознаят с писмените материали по дневния ред на 
адреса на управление на Сдружението.

С уважение:
Председател на Управителния съвет - Костадин Мутлов

ОБЯВА
„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  

на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към 
потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с 
предмет – „Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми. 
Срок за закупуване на документация за участие – до 22.01.2020г.
Срок за подаване на оферти-до 23.01.2020г. 

Цена на документацията-50 лв без ДДС.

ОБЯВА
Гинчо Запрянов Коралски, с адрес гр.Карнобат, ул Странджа 3, 

има инвестиционно намерение за „Изграждане на фотоволтаична 
централа 15 kWp в УПИ XV,кв.161 по ПУП-ПРЗ на гр.Карнобат, общ.
Карнобат“

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Мартин Стоянов Танев, 

уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, 
че има следното инвестиционно предложение за изграждане на 
„Външен водопровод захранващ поземлени имоти с идентифика-
тори 57491.18.514 и 57491.18.634 по КК, м. „Кошарите“, земли-
ще гр. Поморие, Община Поморие“.

Лице за контакти: Мартин Танев
Тел.: 0896 200 300

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Жечо Колев Русев, уве-

домява всички заинтересувани физически и юридически лица, че 
има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Хо-
тел в УПИ І, кв. 22 по плана на гр. Приморско (ПИ с идентифика-
тор 58356.501.49 по КК), Община Приморско“.

Лице за контакти: Жечо Русев
Тел.: 0892 320 598



06:00 - Ñóòðåøåí áëîê
09:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
09:15 - Êóëòóðà.ÁÃ
10:15 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðà-
âîñëîâåí ëàéôñòàéë
11:15 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî /ï/
11:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
12:30 - Òàéíèòå íà âîéíàòà äîêóìåíòàë-
íà ïîðåäèöà /9 åïèçîä/
13:25 - Ðàçëè÷íèÿò ìóçåé äîêóìåíòàëåí 
ôèëì /Áúëãàðèÿ, 2011ã./, ðåæèñüîð Äà-
ìÿí Ïåòðîâ
14:00 - Ìàëêè èñòîðèè
15:00 - Òî÷èöà àíèìàöèîíåí ôèëì
15:15 - Ãèìíàçèÿ "×åðíà äóïêà" òâ ôèëì
15:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
16:15 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê
16:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî
17:00 - ÁÍÒ íà 60 /ï/
18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
18:20 - Îùå îò äåíÿ
19:00 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà òâ ôèëì 
/52 åïèçîä/
20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè
21:00 - Ïàíîðàìà ñ Áîéêî Âàñèëåâ
22:00 - ÁÍÒ íà 60
23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
23:30 - Ñíàéïåð: Ñïåöèàëåí îòðÿä èãðà-
ëåí ôèëì /ÑÀÙ, 2016ã./, ðåæèñüîð Ôðåä 
Îëúí Ðåé, â ðîëèòå: Ñòèâúí Ñåãàë, Ðîá 
Âàí Äàì, Òèì Àáåë è äð. (14)
01:00 - Êóëòóðà.ÁÃ /ï/
02:00 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðà-
âîñëîâåí ëàéôñòàéë/ï/
03:05 - Äîé÷å Âåëå: Øèôò
03:20 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà òâ ôèëì 
/52 åïèçîä/ï/
04:20 - Îùå îò äåíÿ /ï/
05:00 - Ïàíîðàìà ñ Áîéêî Âàñèëåâ /ï/

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðîáîòè ïîä ïðè-
êðèòèå" - àíèìàöèÿ, ñ.2 åï.13
07:00 - "Òàçè ñóòðèí" - èíôîðìàöèîííî 
ïðåäàâàíå ñ âîäåù Àíòîí Õåêèìÿí
09:30 - "Ïðåäè îáåä" - òîêøîó ñ âîäåùè 
Äåñèñëàâà Ñòîÿíîâà è Àëåêñàíäúð Êàäèåâ
12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ
12:30 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìå-
äèéíî øîó
13:30 - Ïðåìèåðà: "ßãîäîâà ëþáîâ" 
- åï.24
15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" - 
ñ.7 åï.47
16:00 - "Ñïàñèòåëè â ïëàíèíàòà" - 
ñ.3 åï.7
17:00 - bTV Íîâèíèòå
17:20 - "Ëèöå â ëèöå" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå ñ âîäåù Öâåòàíêà Ðèçîâà
17:50 - Ñïîðò òîòî
18:00 - Ïðåìèåðà: "Ñâîáîäåí äóõ" - åï.45
19:00 - bTV Íîâèíèòå 
20:00 - Ïðåìèåðà: "Çàâèíàãè" - ñ.2 åï.2
21:30 - Ïðåìèåðà: "Âúòðåøåí ÷îâåê" 
- åï.63
22:30 - "Ìåäè÷èòå" - ñ.2 åï.7
23:30 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ
00:00 - "Ìúðòâà òî÷êà" - ñ.4 åï.3

01:00 - "Ñòðåëàòà" - ñ.6 åï.20
01:50 - bTV Íîâèíèòå /ï./
02:20 - "Ïðåäè îáåä" /ï./
04:10 - "Áðèãàäà Íîâ äîì" /ï./ - ñîöè-
àëåí ïðîåêò
04:50 - "Âòîðè øàíñ" - åï.26
05:30 - "Õîòåë Åëåîí" /ï./ - ñ.3 åï.11

06:20 - "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" - ñóòðå-
øåí áëîê
09:30 - "Íà êàôå" - ïðåäàâàíå íà NOVA
12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
12:30 - "Ìîÿò æèâîò" - ñåðèåí ôèëì, 
ñåçîí 4
13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà) - ñå-
ðèåí ôèëì
15:00 - "×åðíà ðîçà" (ïðåìèåðà) - ñå-
ðèåí ôèëì
16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå, íà æèâî
17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) - ñå-
ðèåí ôèëì
18:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" - òåëåâèçè-
îííà èãðà
19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàë-
íà åìèñèÿ
20:00 - "×åðåøêàòà íà òîðòàòà" - ïðåäà-
âàíå íà NOVA, íîâ ñåçîí

21:00 - "Áèáëèîòåêàðÿò: Â òúðñå-
íå íà êîïèåòî" - ñ ó÷. íà Íîà Óàéëè, 
Êàéë Ìàêëîêëúí, Îëèìïèÿ Äóêàêèñ, Êå-
ëè Õþ è äð.
23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
23:30 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñåðèåí 
ôèëì, ñåçîí 6
00:30 - "Íîùíà ñìÿíà" - ñåðèåí ôèëì, 
ñåçîí 3
01:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" - ñåðè-
åí ôèëì
02:30 - "Ñëúíöå è ëóíà" - ñåðèåí ôèëì

06:00 - Ïîëèòèêà è ñïîðò - ñ Èâàí Òúð-
ïîìàíîâ
06:59 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Ó÷èëèùå çà ðîäèòåëè - ñ Áîæà-
íà Äóäåâà
12:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèë-
âèÿ ×àëúêîâà
13:00 - Íîâèíè
13:15 - Ïîëèòèêà è ñïîðò - ñ Èâàí Òúð-
ïîìàíîâ
14:15 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ 
Âëàäî Áåðåàíó
15:15 - Íîâèíè
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
18:50 - Íîâèíè
19:20 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
20:00 - ÅâðîÄèêîÔ - ñúñ Ñàøî Äèêîâ
22:00 - Ñâåòúò è âñè÷êî â íåãî - ñúñ Ñè-
ìåîí Èäàêèåâ
23:00 - Íîâèíè
23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî
01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ 
Âëàäî Áåðåàíó
04:30 - Ìîäíà ôèåñòà - ñ Ìàðèàíà Àð-
øåâà
05:00 - ÅâðîÄèêîÔ - ñúñ Ñàøî Äèêîâ

06:15 - "Êàñúë" - ñåçîí 7 /ï/
07:15 - "Äåòåêòèâ" - êðèìèíàëåí ôèëì 
ñ ó÷. íà Òîì Áåðèíäæúð, Àíàáåò Ãèø, Ðèê 
Ãîìåñ, Ñèáèë Øïåïàðä è äð., II ÷àñò /ï/
09:00 - "Ëþáèòåëêàòà íà ìèñòåðèè: Èçêó-
ïëåíèå" - ìèñòåðèè ñ ó÷. íà Êåéñè Ñàíäúð, 
Êåëè Ìàðòèí, Êëàðúíñ Óèëÿìñ III è äð.
11:00 - "Êàñúë" - ñåçîí 7
12:00 - "Ëþáîâ è òàíöè" - ðîìàíòè÷åí 
ôèëì ñ ó÷. íà Åéìè Ñìàðò, Òîì Ìàëîé, Áè-
ëè Çåéí, Áåòè Óàéò è äð.
14:00 - "Çàòâîðúò íà ìèíàëîòî" - êîìå-
äèÿ ñ ó÷. íà Ðîáèí Óèëÿìñ, Àíòîí Éåë÷èí 
,Òåà Ëåîíè, Äåéâèä Äóõîâíè è äð.
16:00 - "Ìåìîàðèòå íà åäíà ãåéøà" - ðî-
ìàíòè÷íà äðàìà ñ ó÷. íà Þêè Êóäî, Ìèøåë 
Éåî, Êàîðè Ìîìîé, Êåí Óàòàíàáå, Êîäæè 
ßêóøî, Ãîíã Ëè è äð. /ï/
19:00 - "Ñîôèÿ - Äåí è Íîù" - ðèàëè-
òè ñåðèàë
20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñåçîí 5
21:00 - "Îòìúñòèòåëèòå" - åêøúí ñ ó÷. íà 
Ðîáúðò Äàóíè Ìëàäøè, Êðèñ Åâúíñ, Ìàðê 
Ðúôàëî, Êðèñ Õåìñóúðò, Ñêàðëåò Éîõàí-
ñîí, Äæåðúìè Ðåíúð, Ñòåëúí Ñêàðñãàðä, 
Ñàìþåë Äæàêñúí, Ãóèíåò Ïîëòðîó è äð.
00:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñåçîí 5 /ï/
01:00 - "Ïðåâðàòúò" - åêøúí ñ ó÷. íà Ïè-
úðñ Áðîñíàí, Îóåí Óèëñúí  è äð. /ï/
05:15 - "Áðîåíè äíè äî Êîëåäà" - ðîìàí-
òè÷åí ôèëì ñ ó÷. íà Áðóê Íåâèí è äð. /ï/

06:00 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðèòå øàíöè", 
ñâåòîâíà êóïà â Èíñáðóê, ñúñòåçàíèå
07:00 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðèòå øàíöè", 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
08:00 - Ñêè áÿãàíå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ Âàë äè 
Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, æåíè
08:30 - Ñêè áÿãàíå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ Âàë äè 
Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, æåíè
09:00 - Ñêè áÿãàíå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ Âàë äè 
Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, ìúæå
09:30 - Ñêè áÿãàíå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ Âàë äè 
Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, ìúæå
10:00 - Ñåâåðíà êîìáèíàöèÿ: Ñâåòîâíà êó-
ïà â Ðàìçàó
10:50 - Ñåâåðíà êîìáèíàöèÿ: Ñâåòîâíà êóïà 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå, äèðåêòíî
11:50 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà 
êóïà â Ìàäîíà äè Êàìïèëèî, ñëàëîì, ìúæå
12:30 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðèòå øàíöè", 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
13:15 - Áèàòëîí: Ñâåòîâíà êóïà â Îáåðõîô, 
ñïðèíò, æåíè
14:00 - Ñåâåðíà êîìáèíàöèÿ: Ñâåòîâíà êóïà 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå
14:40 - Ñåâåðíà êîìáèíàöèÿ: Ñâåòîâíà êóïà 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè áÿãàíå, äèðåêòíî
15:25 - Áèàòëîí: Ñâåòîâíà êóïà â Îáåðõîô, 
ñïðèíò, ìúæå, äèðåêòíî
16:50 - Áèàòëîí: Ñâåòîâíà êóïà â Îáåðõîô, 
ñïðèíò, æåíè
17:30 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðèòå øàíöè", 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
18:55 - Ñêè ñêîêîâå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ Âàë äè 
Ôèåìå, êâàëèôèêàöèÿ, äèðåêòíî
20:15 - Ñåâåðíà êîìáèíàöèÿ: Ñâåòîâíà êóïà 

âúâ Âàë äè Ôèåìå

06:00 
ñâåòîâíà êóïà â Èíñáðóê, ñúñòåçàíèå
07:00 
ñâåòîâíà êóïà â Èíñáðóê, ñúñòåçàíèå
07:00 
ñâåòîâíà êóïà â Èíñáðóê, ñúñòåçàíèå

ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
08:00 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
08:00 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå

Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, æåíè
08:30 
Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, æåíè
08:30 
Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, æåíè

Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, æåíè
09:00 
Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, æåíè
09:00 
Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, æåíè

Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, ìúæå
09:30 
Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, ìúæå
09:30 
Ôèåìå, ìàñîâ ñòàðò, ìúæå

Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, ìúæå
10:00 
Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, ìúæå
10:00 
Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, ìúæå

ïà â Ðàìçàó
10:50 
ïà â Ðàìçàó
10:50 
ïà â Ðàìçàó

âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå, äèðåêòíî
11:50 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå, äèðåêòíî
11:50 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå, äèðåêòíî

êóïà â Ìàäîíà äè Êàìïèëèî, ñëàëîì, ìúæå
12:30 
êóïà â Ìàäîíà äè Êàìïèëèî, ñëàëîì, ìúæå
12:30 
êóïà â Ìàäîíà äè Êàìïèëèî, ñëàëîì, ìúæå

ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
13:15 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
13:15 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå

ñïðèíò, æåíè
14:00 
ñïðèíò, æåíè
14:00 
ñïðèíò, æåíè

âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå
14:40 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå
14:40 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè ñêîêîâå

âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè áÿãàíå, äèðåêòíî
15:25 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè áÿãàíå, äèðåêòíî
15:25 
âúâ Âàë äè Ôèåìå, ñêè áÿãàíå, äèðåêòíî

ñïðèíò, ìúæå, äèðåêòíî
16:50 
ñïðèíò, ìúæå, äèðåêòíî
16:50 
ñïðèíò, ìúæå, äèðåêòíî

ñïðèíò, æåíè
17:30 
ñïðèíò, æåíè
17:30 
ñïðèíò, æåíè

ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
18:55 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå
18:55 
ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, ñúñòåçàíèå

Ôèåìå, êâàëèôèêàöèÿ, äèðåêòíî
20:15 
Ôèåìå, êâàëèôèêàöèÿ, äèðåêòíî
20:15 
Ôèåìå, êâàëèôèêàöèÿ, äèðåêòíî

âúâ Âàë äè Ôèåìå

06:00 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñåçîí 3
07:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð" 
- ñåçîí 6 /ï/
08:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñå-
çîí 15 /ï/
09:20 - "Äà ñå ïîñìååì"
10:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñåçîí 12 /ï/
11:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñå-
çîí 10 /ï/
12:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" - ñå-
çîí 7 /ï/
13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð"- 
ñåçîí 6
14:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñåçîí 15
15:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñåçîí 12
15:50 - "Æåíåíè ñ äåöà" - ñåçîí 8, 2 
åïèçîäà
16:45 - "Âëàêúò òðåçîð" - åêøúí ñ ó÷. íà 
Óåñëè Ñíàéïñ, Óäè Õàðåëñúí, Äæåíèôúð 
Ëîïåñ, Ðîáúðò Áëåéê, Êðèñ Êóïúð è äð. /ï/
19:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñå-
çîí 10
20:00 - "Ñêîðïèîí" - ñåçîí 1
21:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" (ïðå-
ìèåðà) - ñåçîí 7
22:00 - "Êðàë Àðòóð" - ïðèêëþ÷åíñêè åê-
øúí ñ ó÷. íà Êëàéâ Îóåí, Êèéðà Íàéòëè, 
Ñòèâúí Äèëåéíè, Ìàäñ Ìèêåëñúí, Ñòåëúí 
Ñêàðñãàðä, Òèë Øâàéãåð è äð.
00:30 - "Ñêîðïèîí" - ñåçîí 1 /ï/
01:30 - "Ôðàêòóðà" - ïðåäàâàíå çà ðîê 
ìóçèêà /ï/

03:45 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÈ - ÏÅÒÚÊ

ÏÅÒÚÊ
Òåìïåðàòóðà: -1/8°C
Ïðåäèìíî ñëúí÷åâî
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 2%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 13%

ÑÚÁÎÒÀ
Òåìïåðàòóðà: 0/11°C
Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 2%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 26%

ÂÐÅ ÌÅ ÒÎ Â ÁÓÐ ÃÀÑ
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Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Дона МиТЕВа

По време на преднового-
дишната обиколка на пре-
миера Бойко Борисов в Бур-
гаски регион, освен делови-
те разговори и инспекцията 
на определени обекти, има-
ше красива питка в Камено 
и турско кафе в кабинета на 
кмета в Руен.

По стар български обичай 
държавните мъже навсякъ-
де се посрещат с хляб и сол, 
но не навсякъде премиерът 
хвали питката.

В Камено това обаче 
се случи. „Още като я ви-
дя Бойко Борисов и каза: 

„Много красива питка“, а 
доказателство за това, че е 
много вкусна бе фактът, че 
екипът му на път от Камено 
за Айтос си взе питката“, 
разказаха от Общината на 
малкото градче. Публику-
вайки снимка на питката в 
социалната мрежа, кметът 

Жельо Вардунски написа: 
„Благодарим на Маргарита 
Велчева за прекрасната пи-
тка за посрещането на Бой-
ко Борисов в Камено“. 

„Маргарита е невероятен 
майстор. Често я търсим по 
красиви поводи – кръщене-
та, сватби да ни прави от 
нейните не само красиви, 

но и много вкусни питки. И 
всичко това тя прави без-
възмездно, с наричане за 
здраве и късмет на хора-

та“, разказва технически-
ят секретар на кмета Петя 
Димитрова.

Маргарита е готвач в 
детска градина „Слънце“ в 
Камено и в свободното си 
време у дома прави краси-
вите подаръци за своите съ-
граждани. Дори не желае да 
й се носят продукти,  а за 

пари за труда – не дава и 
дума да се издума, казват 
онези, които са прибягва-
ли до услугите на отличната 

кулинарка. Всички 
знаят колко скром-
на и добра е Марга-
рита и не спират да 
я хвалят за сръчните 
ръце и доброто сър-
це. А сега и в София 
вече знаят за ней-
ната вкусна питка. 
Присъствалите на 
срещата се смеят и 
разказват, че тай-
ничко са се надява-
ли след като мине 
официалната част – 
да си похапнат, но 
пък много се зарад-
вали за това, че еки-
път на Бойко Бори-
сов е оценил по дос-

тойнство труда на тяхната 
съгражданка и си е взел пи-
тката за изпът.

В Руен пък премиерът бе 
почерпен с турско кафе, ко-
ето оцени по достойнство и 
похвали на кмета Исмаил 
Осман. Поласкани от думи-
те му домакините побързаха 
да сервират и на всички ос-
танали от напитката.

„Само един месец от чети-
рите години се занимавам с 
избори, после – всички кме-
тове са ми любими и еднак-
ви. Българските граждани 
искат да имат добри усло-
вия за живот, работни мес-
та и развита инфраструкту-
ра. Затова правителството 
помага на всички общини“, 
обясни премиерът обръще-
нието си „братко“ към Ис-
маил Осман.

Топла питка от Камено и турско 
кафе в Руен за премиера Борисов

Най-известната 
котка на България 
се наслаждава на 

зимен Ахтопол

Делегацията си взе красивия хляб за София, 
приготвен от готвачка в детска градина

Маргарита Велчева е голям майстор на питки-
те

По традиция с хляб 
и сол посрещат Бори-
сов навсякъде, но с 
питка като тази в 
Камено малцина мо-
гат да се похвалят

С турско кафе почерпиха премиера в Руен

Не само красива, но и много 
вкусна
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