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ÑÒÀÒÓß ÍÀ ÑÂÅÒÈ ÍÈÊÎËÀÉ ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ 
ÙÅ ÑÚÏÅÐÍÈ×È ÍÀ ÀÉÔÅËÎÂÀÒÀ ÊÓËÀ

Ñèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀ
Ñíèìêè: 
Áîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂ 

Áóðãàñ äà èìà ñòà-
òóÿ íà ñâåòè Íèêîëàé 
×óäîòâîðåö, êîéòî å çà-
êðèëíèê íà ãðàäà,  ïðåä-
ëàãàò â äîêëàäíà çàïèñ-
êà îáùèíñêèòå ñúâåòíè-
öè îò „Íèå, ãðàæäàíèòå“ 
Áåí÷î Áåí÷åâ è Ñòîÿí 
Êîëåâ. Ïðåäëîæåíèåòî 

ùå áúäå ðàçãëåäàíî è 
àêî áúäå îäîáðåíî, òî 
ùå òðÿáâàò 75 000 ëåâà, 
êîèòî äà ñå çàëîæàò â 
Áþäæåò 2020. Èäåÿòà íà 
äâàìàòà áåøå ÷àñò îò 
ïðåäèçáîðíàòà ïðîãðà-
ìà íà „Íèå, ãðàæäàíèòå“. 
Òå íå ïèøàò êúäå òî÷íî 
ùå áúäå ìîíòèðàíà ñòà-
òóÿòà, êîÿòî òðÿáâà äà ñå 
ïðåâúðíå â íîâ ñèìâîë 
íà ãðàäà.2-3
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ìèñëÿò è çà ïîâèøåíèå íà 
ëåêàðñêèòå çàïëàòè

Íàé-íåòúðïåëèâèòå 
ïîëó÷èõà õðàíè îò Á×Ê
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Äðàìàòè÷íà çàãóáà çà 
„×åðíîìîðåö“ â ßìáîë

Àâòîáóñèòå èçïúëíÿâàò 
Áåç ñòà÷êà
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Силвия ШАТЪРОВА 
Снимки:  
Борислав ПЕНКОВ 

Бургас да има статуя на 
свети Николай Чудотво-
рец, който е закрилник на 
града,  предлагат в доклад-
на записка общинските съ-
ветници от „Ние, гражда-
ните“ Бенчо Бенчев и Сто-
ян Колев. Предложението 
ще бъде разгледано и ако 
бъде одобрено, то ще тряб-
ват 75 000 лева, които да се 

заложат в Бюджет 2020. 
Идеята на двамата беше 
заложена в предизборна-
та програма на „Ние, граж-
даните“. Те не пишат къде 
точно ще бъде монтирана 
статуята, която трябва да 
се превърне в нов символ 
на града.

„Както всички знаете, 
символът на град Бургас и 
негов закрилник е свети 
Николай Чудотворец. Вся-
ка година ние, гражданите 
на Бургас, почитаме праз-

ника на нашия град и на 
неговия покровител. В 
Бургас обаче няма статуя 
на нашия закрилник, която 
да показва почитта ни към 
него. Убедени сме, че из-
работването и поставяне-
то на статуя на Чудотворе-
ца ще бъде едно добро де-
ло и знак на признател-
ност към нашия закрил-
ник. Още повече, че всич-
ки уважаващи себе си го-
леми и световноизвестни 
градове в света имат свои-
те символи. Ню Йорк има 
своята статуя на Свобода-
та, Рио де Жанейро има 
своя Христос, Париж - Ай-
феловата кула и т.н. Бур-
гас е един от най-добрите 
градове за живеене и за-
служава да има свой сим-

вол, с който да се гордее." 
мотивират се Колев и Бен-
чев. 

Бургас има арка на све-
ти Никола, която точно 
срещу Никулден по сигнал 
на „Черноморски фар“ бе 
осветена. Може би двама-
та са я пропуснали, забра-
вили или не е достатъчно 
ефектна за тях.

Арката се намира пред 
подлеза на Операта и до 
банка „ДСК“. Десетки жи-
тели преминават през нея 
на път за комплекс „Въз-
раждане" или спирката на 
Операта.

Публикацията ни преди 
време бе по сигнал на на-
шия читател Георги Анге-
лов, който освен това да 
бъде осветена, предлага-

ше и там да се състоят ня-
кои от събитията на праз-
ничния Никулден в Бургас, 
като така се одухотвори 
мястото. Да бъдат освете-

ни още фонтаните близо 
до нея и да се направят 
концерти е другата идея.

Арката е част от култур-
ната и духовна ос на Бур-

гас, която започва от пло-
щад „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и свършва до Опера-
та, която преминава през 
Компаса на улица „Алек-
сандровска“.

Тя е дело на художника 
Иван Бахчеванов. Пре-
красното творение е от ме-
тал и камък, представлява-
що триумфална арка, от 
двете страни на която е по-
ставен барелеф с иконог-
рафския образ на свети 
Николай Мирликийски – 
покровител на град Бур-
гас.

Двулицевият барелеф на 
светеца е ориентиран в по-
соките на света изток - за-
пад, напълно в духа на пра-
вославната традиция. Така 
първите лъчи на слънцето 

на всеки нов ден и послед-
ните отблясъци на залеза 
огряват лика на светеца. 
Самият барелеф предста-
влява творчески претворе-
на икона, чийто оригинал 
се пази в катедралния 
храм на град Бари в Ита-
лия, където се намират и 
драгоценните мощи на све-
ти Николай Чудотворец.

„Поверията гласят, че 
ако преминете под арката, 
ще се излекувате от свои-
те болежки и ще се изпъл-
ните с енергия и сили, да-
рени от светеца. Така че 
по време на престоя си в 
Бургас не пропускайте да 
минете под арката за здра-
ве и благоденствие“, пише 
в един от електронните ги-
дове на града.

Статуя на Свети николай Чудотворец 
4 Съветници считат, че тя трябва да стане новият символ на града

4 Бургас вече има арка на светеца си закрилник 
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„Черноморски фар“

Общински съветник 
предлага в дворовете на 
начални, основни и сред-
ни училища в Бургас да 

бъдат изградени площад-
ки по пътна безопасност. 
Идеята е на Манол Тодо-
ров от Движение „Бълга-
рия на гражданите“. Спо-
ред него на въпросните 

съоръжения децата от 1-ви 
и 2-ри клас ще могат да 
получават и практически 
знания относно безопас-
ността на движението по 
пътищата. 

„По този начин часовете 
по Безопасност на движе-
нието по пътищата (БДП) 
ще станат по-интерактив-
ни за всички ученици, но 
така също децата лесно 
ще добият най-важните и 
основни навици, които са 
им необходими, когато ста-
ват участници в пътното 
движение“, пише в доклад-
ната си записка Тодоров. 

По данни на общинския 
съветник в Бургас има 33 
училища, в които се обуча-
ват деца от 1-ви и 2-ри 
клас. Желанието на Ма-
нол Тодоров е при изгот-
вянето на Бюджет 2020 да 
бъдат заложени 66 000 ле-
ва, с които да бъдат изгра-
дени въпросните площад-
ки. 
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нов облик на двора на оу „любен 
каравелов” поискаха съветници

общински съветник предлага 
площадки по пътна 

безопасност в училищата Георги РуСиНОВ

Таксиметровите услуги 
в Бургас да останат не-
променени през 2020-а. 
Това предлагат в доклад-
на записка общинските 
съветници Георги Драка-
лиев и Ева Михалева от 
ГЕРБ. 

Общински съвет – Бур-
гас по закон трябва да оп-
редели минималните и 
максималните цени за 
таксиметров превоз на 
пътници за един киломе-
тър пробег на територия-
та на общината. 

„С решение от месец 
декември 2018-а Общин-
ски съвет - Бургас опре-
дели минимална цена за 
таксиметров превоз на 
пътници за един киломе-
тър пробег от 0,75 лв. за 
дневна тарифа и 0.85 лв. 
за нощна тарифа и макси-
мална цена за таксиме-
тров превоз на пътници 
за един километър пробег 
за двете тарифи — днев-
на и нощна в размер на 

1,20 лв., валидни за тери-
торията на Община Бур-
гас. Тъй като не постъпи-
ха предложения от бран-
шовите организации за 
промяна на минимални и 
максимални цени за так-
симетров превоз на път-
ници за един километър 
пробег и през изминалата 

година няма рязко пови-
шаване на цените на го-
ривата, предлагаме да се 
запазят същите цени“, 
обосновават се общин-
ските съветници.

Местният парламент ще 
разгледа докладната в 
края на месеца на засе-
данието си за януари.

Без промяна в  
цените на такситата

Проф. Севдалина Турманова и Димчо Грудев

Инж. Виолета Илие-
ва

Калояна Живкова

Идея
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Силвия ШАТЪРОВА 
Снимки:  
Борислав ПЕНКОВ 

Бургас да има статуя на 
свети Николай Чудотво-
рец, който е закрилник на 
града,  предлагат в доклад-
на записка общинските съ-
ветници от „Ние, гражда-
ните“ Бенчо Бенчев и Сто-
ян Колев. Предложението 
ще бъде разгледано и ако 
бъде одобрено, то ще тряб-
ват 75 000 лева, които да се 

заложат в Бюджет 2020. 
Идеята на двамата беше 
заложена в предизборна-
та програма на „Ние, граж-
даните“. Те не пишат къде 
точно ще бъде монтирана 
статуята, която трябва да 
се превърне в нов символ 
на града.

„Както всички знаете, 
символът на град Бургас и 
негов закрилник е свети 
Николай Чудотворец. Вся-
ка година ние, гражданите 
на Бургас, почитаме праз-

ника на нашия град и на 
неговия покровител. В 
Бургас обаче няма статуя 
на нашия закрилник, която 
да показва почитта ни към 
него. Убедени сме, че из-
работването и поставяне-
то на статуя на Чудотворе-
ца ще бъде едно добро де-
ло и знак на признател-
ност към нашия закрил-
ник. Още повече, че всич-
ки уважаващи себе си го-
леми и световноизвестни 
градове в света имат свои-
те символи. Ню Йорк има 
своята статуя на Свобода-
та, Рио де Жанейро има 
своя Христос, Париж - Ай-
феловата кула и т.н. Бур-
гас е един от най-добрите 
градове за живеене и за-
служава да има свой сим-

вол, с който да се гордее." 
мотивират се Колев и Бен-
чев. 

Бургас има арка на све-
ти Никола, която точно 
срещу Никулден по сигнал 
на „Черноморски фар“ бе 
осветена. Може би двама-
та са я пропуснали, забра-
вили или не е достатъчно 
ефектна за тях.

Арката се намира пред 
подлеза на Операта и до 
банка „ДСК“. Десетки жи-
тели преминават през нея 
на път за комплекс „Въз-
раждане" или спирката на 
Операта.

Публикацията ни преди 
време бе по сигнал на на-
шия читател Георги Анге-
лов, който освен това да 
бъде осветена, предлага-

ше и там да се състоят ня-
кои от събитията на праз-
ничния Никулден в Бургас, 
като така се одухотвори 
мястото. Да бъдат освете-

ни още фонтаните близо 
до нея и да се направят 
концерти е другата идея.

Арката е част от култур-
ната и духовна ос на Бур-

гас, която започва от пло-
щад „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и свършва до Опера-
та, която преминава през 
Компаса на улица „Алек-
сандровска“.

Тя е дело на художника 
Иван Бахчеванов. Пре-
красното творение е от ме-
тал и камък, представлява-
що триумфална арка, от 
двете страни на която е по-
ставен барелеф с иконог-
рафския образ на свети 
Николай Мирликийски – 
покровител на град Бур-
гас.

Двулицевият барелеф на 
светеца е ориентиран в по-
соките на света изток - за-
пад, напълно в духа на пра-
вославната традиция. Така 
първите лъчи на слънцето 

на всеки нов ден и послед-
ните отблясъци на залеза 
огряват лика на светеца. 
Самият барелеф предста-
влява творчески претворе-
на икона, чийто оригинал 
се пази в катедралния 
храм на град Бари в Ита-
лия, където се намират и 
драгоценните мощи на све-
ти Николай Чудотворец.

„Поверията гласят, че 
ако преминете под арката, 
ще се излекувате от свои-
те болежки и ще се изпъл-
ните с енергия и сили, да-
рени от светеца. Така че 
по време на престоя си в 
Бургас не пропускайте да 
минете под арката за здра-
ве и благоденствие“, пише 
в един от електронните ги-
дове на града.

ще СъперниЧи на айфеловата кула

Георги РуСиНОВ 
Снимки: Борислав 
ПЕНКОВ

12 електрически маршрут-
ки ще влязат в Меден рудник. 
Това обясни управителят на 
„Бургасбус“ ЕООД инж. Пе-
тко Драгнев. В момента тече 
процедурата по избор на из-
пълнител на мащабната по-
ръчка, с която общо 56 нови 
електробуса ще подсилят ав-
топарка на Бургас. Драгнев 
обясни, че 12 от тях ще са 
маршрутки и ще са на прин-
ципа на новите 9-метрови, 
които значително улесниха 
пътуващите от и към Меден 
рудник. 

Повод за запитването ни 
бяха читателски сигнали от 

живеещи в най-големия бур-
гаски комплекс. Хората са 
озадачени защо все още ня-
ма движещи се тролеи по ли-
ния Т2. Причината заради 
липсата на тролеи е продъл-
жаващият ремонт на ВиК по 
бургаската улица „Булаир“. 
От ръководството на общин-
ския превозвач все още не 
знаят колко време ще про-
дължат ремонтните дей-
ности.

 „Линията е спряна от 21 
декември, тъй като преце-
нихме, че ще станат големи 
задръствания заради ремон-
тите. Така и стана. Предста-
вете си, ако трябваше и тро-
леите да се движат. Според 
мен не е проблем и сме пре-
дупредили бургазлии, че ли-
нията на Т2 се покрива почти 

изцяло от Б12 на отиване и 
Б1 и Б2 на връщане. По-неу-
добно е само за тези, живее-
щи в централната част на 
Меден рудник“, призна 
Драгнев. 

Управителят добави, че за-
ради по-малкото превозни 
средства от „Бургасбус“ са 
предвидили и са пуснали по-
вече съчленени автобуси за 
Б12. Читателите ни обаче 
твърдят, че не ги виждат тол-
кова често, особено в дел-
ничните дни. Същото било и 
с маршрутките.

„Можеше поне в този пе-
риод и в час-пиковете да пус-
кат големи маршрутки, а то 
много често пристигат най-
малките и се тъпчем в тях“, 
сподели жена от комплекса. 

Драгнев отговори, че и на 
него му се иска постоянно да 
се движат само големи марш-
рутки, но и те трябва да ми-
нават през сервизите за под-
дръжка и прегледи. Тогава се 
случва да пускат от най-мал-
ките бусчета.

Припомняме, че идеята за 
тях е да отпаднат изцяло от 
линия 9 и да преминат към 
по-малко натоварените 
маршрути като Крайморие 
например. Може би с допъл-
нителните 12 електрически 
маршрутки, които ще бъдат 
закупени, това най-накрая 
ще стане и на бургазлии от 
Меден рудник няма да им се 
наложи да изпитват диском-
форта на блъскане в малките 
возила.

Таксата на то

ще влязат в Меден рудник
ремонтите по Булаир продължават, бургазлии си търсят тролея
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Вносителите

Ремонтът на Булаир спря временно Т2. Пътуват 
Б12

„Черноморски фар“

Планираните от 13-и януа-
ри протести се отлагат и ли-
ниите до населените места в 
областта ще се изпълняват с 
обичайните си разписания, 
съобщиха превозвачите от 
Бургаска област след сре-
щата с премиера Бойко Бо-
рисов. Превозвачите обаче 
остават в стачна готовност.

До отмяна на ефективните 
протести, които трябваше да 
започнат днес, се стигна 
след постигнати договорки в 
кратки срокове да се разра-
ботят наредби, които да во-
дят до разрешаване на по-
ставените проблеми, а имен-
но инкриминиране на 
нерeгламентирания превоз 
на пътници, промяна на на-
редбата, отговаряща за суб-
сидирането на транспорта в 
слабонаселените райони, 
както и размера и обхвата 
на тол таксите.

От днес ще бъде пуснат за 
обществено обсъждане нов 
вариант за тарифите на тол 

системата.
На срещата в Министер-

ски съвет присъстваха пред-
ставители на Конфедерация-
та на автобусните превозва-
чи, на Съюза на междуна-
родните превозвачи, на Ка-
марата на автомобилните 
превозвачи в България, на 
Националното сдружение на 
българските превозвачи, на 
Националния таксиметров 
синдикат, на АЕБТРИ и на 
Камарата на автобусните 
превозвачи. Там бяха и ми-
нистърът на финансите Вла-
дислав Горанов, министърът 
на регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова, заместник-ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустройство-
то Николай Нанков, както и 
проф. Олег Асенов, член на 
УС на АПИ.

Очаква се през юни тази 
година да се състои нова 
среща между двете страни. 
На нея ще бъдат обсъдени 
цените на превозите на тол 
системата.

Георги РуСиНОВ

Заплатата на кмета на Об-
щина Бургас Димитър Нико-
лов да бъде увеличена. Това 
предлага в докладна запис-
ка председателят на Общин-
ски съвет – Бургас проф. Се-
вдалина Турманова. 

Тя посочва, че от 10 януа-
ри миналата година са по-
стъпили изменения в начина 
на определяне на индивиду-
алните основни заплати на 
кметове на общини, райони 
и кметства. Те се определят 
от Общинските съвети при 
условията на Закона за 
местното самоуправление и 
местната администрация ка-
то размерът на основната 
месечна заплата не може да 

надхвърля тази на минис-
тър. 

Турманова посочва, че от 
1 януари 2020-а в сила е но-
вата минимална заплата от 
610 лева. Последно заплата-
та на кмета Николов е била 
обновена на 23 февруари 
2016-а, считано със задна 
дата от 3 ноември 2015-а. 
Размерът й е 1800 лева. 

„Оттогава месечната за-
плата на кмета не е проме-
няна, независимо, че много-
кратно е променяна норма-
тивната уредба. Затова 
предлагам от 1 януари 2020-а 
заплатата на Димитър Нико-
лов да е в размер на 1980 ле-
ва“, пише в докладната пред-
седателят на Общински съ-
вет – Бургас. 

Георги РуСиНОВ 
Снимка:  
мария ДимиТРОВА

Най-нетърпеливите вече 
получиха помощ храна от 
БЧК-Бургас. Това заяви пред 
наш репортер директорът на 
бургаските червенокръстци 
Виолета Радева. Тези дни 
социалните мрежи буквално 
бяха залети със снимки на 
огромни опашки пред пункта 
за раздаване на храна. Ко-
ментиращи се съмняваха в 
„крайната необходимост“ на 
част от чакащите за помощ. 
Това бе породено от факта, 

че някои идваха с таксита, 
други с добре поддържани 
автомобили.

„От толкова години имаме 
наблюдения над хората, кои-
то получават помощ храна, 
макар и да не ги определяме 

ние, че това са наистина 
нуждаещи се. Да, някои от 
тях са млади, но когато чо-
век контактува с тях разби-
ра, че са наистина болни. 
Нека бъдем по-толерантни, 
особено по отношение на 

здравето. Това са най-вече 
възрастни хора и крайно 
нуждаещи се“, заяви тя.

500 души са получили хра-
на за срока от 2-и до 10-и 
януари, обясни Радева. На 
територията на Община Бур-
гас 3750 са хората, които 
имат право на тази помощ. 
Иначе в цялата област броят 
им е 11 612. Директорът на 
БЧК-Бургас добави, че от та-
зи седмица започва поетап-
но раздаването на храна и в 
останалите общини в облас-
тта. 

Кампанията продължава 
до края на февруари.

автобусите изпълняват 
обичайните си разписания

повишават  
заплатата на 

кмета димитър 
николов Най-нетърпеливите получиха 

храни от БЧК в Бургас
огромни опашки се извиха пред офисите



Дона МИТЕВА

Учебният процес до го-
ляма степен се превърна в 
шоу, а учителите в анимато-
ри, които измислят показни 
събития, далеч от истинския 
учебен процес, жалват се 
от гилдията.

Колкото повече извън-
класни събития се органи-
зират в едно училище,  кол-
кото повече акции има - тол-
кова то е по-добро. Това е 
имиджова, показна страте-
гия, която в последно вре-
ме започва да се усеща 
силно в съвременното шко-
ло, особено в големите гра-
дове като Бургас. Разбира 
се, няма нищо лошо в това 
да се почисти градинка или 
даден плаж, но  в повече-
то случаи това не се пра-
ви като осъзната необхо-
димост, а за петте минути 
слава, които непременно 
трябва да бъдат снимани и 
отразени в медиите. Стигна 
се дори до там училища за 
наемат пиари, за да лъс-
кат имиджа им и при нуж-
да да бранят авторитета на 
школото.

Идеята, заложена от ми-

нистерството  за  разнооб-
разяване на  приомите, с 
които  учителите да бъдат 
по-атрактивни за младите 
хора в час и да ги обхващат 
в повече извънкласни фор-
ми, е добра и в крак с нови-
те технологии. Но в търсе-
нето на нетрадиционния на-
чин на преподаване и при-
вличане на младите се оти-
де в нова крайност. 

Училището - 
по-интересно  
за младите

Новият закон изисква 
училището да се направи 
по-отворено и достъпно, да 
е по-интересно за младите 
хора. „Излиза, че ние, учи-
телите, трябва да се нагла-
сим към учениците, да пра-
вим какво ли не, за да при-
влечем вниманието на уче-
ника и да му налеем зна-
ние. Това ни вкарва в дру-
гата крайност – за да е ин-
тересен учителят, не може 
да си свърши пряката ра-
бота, защото е ангажиран 
с това да мисли как да при-
влече вниманието на свои-
те ученици.  А в случая уче-
никът гледа на тези усилия  
като на нещо,  което му се 
полага. Сиреч, учителят е 
длъжен да се прави на ани-
матор. Обществото започна 
да гледа на образованието 
като на услуга. И  след като 

е услуга – клиентът, т. е. 
Ученикът, винаги има пра-
во“, обяснява Константин 
Янков, дългогодишен пре-
подавател по география и 
председател на Синдиката 
на българските учители към 
КНСБ.

Този процес, по думи-
те му, до голяма степен се 
поощрява и от директори-
те на училищата, които с 
оглед добър пиар желаят 
да се чува често за учили-
щата им под формата на 
изложби, акции, хепънин-
ги. „Това безспорно има 
значение, но смятам, че не 
бива да му се отделя чак 
такова голямо внимание, 
а оттам и да се съди дали 
един учител или едно учи-
лище  е престижно, защо-
то това са външни изяви и 
не водят кой знае колко до 
подобряване на резултати-
те от учебния процес. По-
скоро осмислят свободно-
то време на учениците“, до-
пълва Янков.

И ако в извънкласните 
форми, които отново са мо-
дерни, това не е чак толко-
ва страшно, то в учебния 
процес нещата далеч не 

стоят точно така.
„В момента непрекъснато 

се говори, че старата сис-
тема не работи, че  класно-
урочната система е изпяла 
песента си и че учителите 
трябва да бъдат интерактив-
ни, модерни. Питам, трябва 
ли това класическо образо-
вание, което е давало веко-
ве наред плодове, трябва с 
лека ръка да бъде отхвър-
лено, за да станем по-до-
бри за учениците? Има вече  
платформи, където се нами-
рат прекрасно разработени 
уроци. Аз самият  се коле-
бая дали да ги използвам, 
защото по много интересен 
и достъпен начин са пред-
ставени нагледно нещата. 
Но ако мина само на тези 
видеоуроци, където всичко 
е сдъвкано и се възприема 
като картинка - това не е ис-
тинско обучение. Учителят 
трябва да дообяснява не-
щата, да задава въпроси, 
да  изпитва, да проверя-
ва знанията. Използването 
на новите методи има сво-
ето място, но то трябва да 
е премерено, защото в мо-
мента иновативността ос-
новно се изразява в това 
как да се привлече внима-
нието на ученика. Но ни-
кой не си задава въпроса 
защо все по-малко се за-
лага на семейството, което 
трябва да оформи съзнани-
ето у детето, че то отива в 
училище натоварено с оп-
ределени задължения, не-

зависимо от това дали му 
харесва, или не” обобща-
ва учителят. 

Разговори с негови коле-
ги потвърждават, че до го-
ляма степен те трябва да 
се съобразяват с това как-
во на децата им харесва в 
клас, а това създава голе-
мия дискомфорт у педагози-
те. Мнозина си задават въ-
проса дали да си предадат 
урока, или по някакъв на-
чин да станат атрактивни. 
А понякога каквито и инте-
рактивни методи да се из-
ползват, вниманието се об-
хваща само частично.

Подслушан разговор в на-
чалото на учебната година 
между ученици от послед-
ните класове на елитна про-
фесионална гимназия дава 
такъв пример. Девойка ка-
тегорично заявява, така че 
да бъде чута от стоящите 
на спирката не само ней-
ни съученици и приятели, 
а и множество граждани, 
че на следващия ден няма 
да направи входящия тест 
по специален предмет, за-
щото има… записан час за 
маникюр. Приоритетът е 
ясен – не задължението да 
се покажат знанията, а да 
се отдадем на приятно пре-
живяване.

Съвременните 
постижения  
не бива да са 
самоцел

 Задачата е ученикът да 
се научи да чете, възприе-
ма и осмисля, анализира, 
да добие ключови знания и 
компетентности. По-добре 
е всяко дете да преминава 
само през тези процеси – 
да чете, да разбира, да си 
прави изводи, за да натру-
па знания и опит.

 Самите родители, които 
демонстрират модерност, 
често коментират за учи-
телите, които използват ви-
деоуроците: „Какво прави 
този учител в час – нищо – 
само пуска филмчета на де-
цата“. Когато обаче препо-
дава конвенционален урок 
– пак има недоволни, защо-
то децата им си ровели не-
прекъснато в телефоните и 
не слушали какво си мрън-
ка учителят на дъската. 

Търсенето на баланс се 
оказва едно от най-трудни-
те неща в момента в обра-
зователната система.

Разликата между уче-
ниците, сегашните  осмо-
класници, и онези, които 
са били в този клас пре-
ди три години само, е ог-
ромна и то с отрицате-
лен знак за днешните. 
Консуматорството у днеш-
ните е неоспорим факт, а 
амбициите и високите цели  
- рядкост.

Стари и млади 
учители

За никого не е тайна, че 
учителите, които наближа-
ват пенсионна възраст са 
до голяма степен безпо-
мощни пред новите техно-
логии, а това от своя стра-
на създава сериозен кон-
фликт между тях и ученици-
те. За да се възстанови ба-
лансът, от Просветното ми-
нистерство се отпускат дос-
татъчно средства за обуче-
ние и на обучаващите – ос-
таналото е въпрос на лич-
но желание.

„Сблъсъкът стари – мла-
ди съществува във все-
ки един занаят и не може 
да бъде предотвратен. 
Естествената конфронта-
ция е повърхностната част 
на проблема. Обичам да 
казвам, че сегашните млади 
учители са ученици на тези, 
които ги обвиняват. Когато 
говорим обаче за това, че 
децата са пристрастени към 
телефоните, не бива да за-
бравяме кой им ги е купил“, 
коментира директорът на 
ОУ „Александър Георгиев 
– Коджакафалията“, намек-
вайки за ролята на родите-
лите, които принципно тряб-
ва да определят правилата, 

по които да се движат мла-
дите хора. 

По негова преценка по-
сериозният проблем се 
състои в това, че перверзно 
се разбира понятието ино-
вация и лъскавите показни 
прояви нямат нищо общо  
с нормален учебен процес 
в голяма част от днешните 
училища.

„За да бъдеш техноло-
гично иновативен препо-
давател, трябва да позна-
ваш много добре материя-
та.  Вкарахме в училището 
информационни и комуни-
кационни технологии по на-
ционална програма, наляха 
се много пари за оборуд-
ване  с техника, която или 
не се използва, или се из-
ползва по най-повърхнос-
тен начин. Защото когато 
говорим за педагогика, не-
зависимо от това дали ста-
ва дума за традиционната, 

или модерна такава, тръгва-
ме на първо място от уме-
нията на учителя - дали той 
ще е модератор, или ще се 
придържа към класно-ур-
очната система - няма зна-
чение. Даже модераторът 
трябва да притежава мно-
го повече умения. Важна е 
компетентността на препо-
давателя“, обяснява Ненов. 
И допълва, че пускането 
на  клипове от платформа-
та „уча. се“ в никакъв слу-
чай не означава съвреме-
нен подход. Въпросната в 
момента се радва на заси-
лена реклама както в теле-
визията, така и в социални-
те медии, но запознатите са 
наясно, че това е начин де-
тето и неговото семейство 
да успеят да си отговорят 
на онези въпроси по даде-
ните уроци, преподадени в 
клас, на които ученикът не 
е успял.

Модерният 
учител 

„Учителят-оператор, кой-
то пуска клипчетата в час, 
неминуемо е популярен 
сред учениците, които оби-
чат да гледат клипчета, но 
същият този преподавател 
не знае как да създаде свой 
продукт – авторски клипо-

ве за поднасяне на съдър-
жание, което дава опорни 
точки, по които да се раз-
съждава. Много е трудно да 
се вкарат педагогическите 
умения в съвременните тех-
нологии – на езика на деца-
та.  Което ще рече, че учите-
лите трябва да се обучават 
още много, за да избягат от 
безсмислената показност”, 
допълва Ненов. 

По думите му има учи-
тели, които влизат в час и 
пускат „пауър поинт“ или 
„уча. се“. Те наистина пра-
вят шоу, което не е ефек-
тивно. И подчертава, че „па-
уър поинт“-ът вече се отри-
ча като начин на поднася-
не на информация, защото 
е линеен. 

„Има и такива колеги, ко-
ито притежават необходи-
мата дигитална компетент-
ност и компетентност въоб-
ще за интегриран подход, 
които успяват по такъв на-
чин да  приложат новите 
технологии, така че деца-
та за не бъдат само потре-
бители, а те да бъдат съз-
датели“, казва Ненов и до-
пълва, че неговите ученици 
имат изобретение напри-
мер, пазарска количка, ко-
ято създава електричество 
и може да зарежда мобил-
ния телефон, докато човек 
пазарува. Това не се полу-
чава само със зяпане в те-
лефона.

Вечният конфликт на ново 
и старо съществува не само 
в учебния процес, но там 
като че ли е най-видим. А и 
отговорността към млади-
те и техните знания е онзи 
фактор, в името на който 
показността трябва да отс-
тъпи място пред ефектив-
ността. Задкомпютърното  
устройство, т.е. учителят е 
онзи фактор, който може 
да избегне консуматорско-
то в поведението на учени-
ците и да не се тича по по-
върхността на пиар акции 
и показност, която не носи 
реални знания.

Чф4 Тема на деня13-14 януАрИ 2020

4 Модерните 
технологии в 

сблъсък с учебно-
класната форма

4 Пиар акции и 
хепънинги - вместо 

нормални уроци

Учителите - аниматори 
и обслужващ персонал

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-16/09.01.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продаж-
ба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.972 
по КККР на гр. Царево,  с площ от 235 кв.м., с трайно предназначение-урбанизи-
рана, с АЧОС №1991/08.11.2019 г

Начална тръжна цена – 16 215 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначалната тръж-

на цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община 

Царево до 16,00 ч. на 30.01.2020г. 
Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 31.01.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в за-

печатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наименованието на участ-
ника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за учас-
тие -1621,50 лева -10 % от началната тръжна цена,  вносим по сметка на Община 
Царево-  ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 30.01.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията-03.02.2020г., час-11,00 часа, място- засе-
дателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

Всички тези деца от ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“ бяха награде-
ни за празника на Бургас. Зад техните награди стои трудът на учителите и посто-
янството на родителите

Гласът на СБУ – Константин Янков се чува, доказа-
телство за доброто партньорство с Общината е и на-
градата му за 24-ти май
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Òðàäèöèîííî, ïóáëè÷íî-
òî îáñúæäàíå íà ïðîåê-
òà çà áþäæåò-2020 è òàçè 
ãîäèíà ùå áúäå â Çàñåäà-
òåëíàòà çàëà íà Îáùèíàòà. 
Ôîðóìúò ùå å íà 14 ÿíóà-
ðè, íà÷àëîòî íà ïðåäñòà-
âÿíåòî íà Áþäæåò -2020 å 
13.30 ÷àñà.

Îáñúæñäàíåòî ñå îð-
ãàíèçèðà íà îñíîâàíèå 
÷ë. 84 àë. 2 îò Çàêîíà çà 
ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè è â 
èçïúëíåíèå íà Íàðåäáà-
òà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà 
ñúñòàâÿíå íà òðèãîäèøíà-
òà áþäæåòíà ïðîãíîçà çà 
ìåñòíèòå äåéíîñòè è çà ñú-
ñòàâÿíå, ïðèåìàíå, èçïúë-
íåíèå è îò÷èòàíå íà áþ-
äæåòà íà îáùèíàòà ÷ë. 24 
àë.1 è àë.2.  

Ìàòåðèàëèòå, ïðåäñòà-
âëÿâàùè îñíîâíè ïîêà-
çàòåëè â ïðîåêòîáþäæå-
òà çà 2020 ãîäèíà, áÿõà 
ïóáëèêóâàíè íà îôèöèàë-
íèÿ ñàéò íà Îáùèíà Àé-
òîñ íà 09.01.2020 ãîäèíà - 
www.aytos.bg, è áÿõà íà 
ðàçïîëîæåíèå íà ìåñòíà-

òà îáùíîñò â Öåíòúðà çà 
óñëóãè è èíôîðìàöèÿ íà 
ãðàæäàíèòå (ÖÓÈÃ), â ñãðà-
äàòà íà Îáùèíà Àéòîñ. Ïî 
âðåìå íà ïóáëè÷íîòî îá-
ñúæäàíå ùå ñòàíå ÿñíî 
äàëè ïðåç ïåðèîäà ñà ïî-
ñòúïèëè ìíåíèÿ, ïðåïîðú-
êè è ïðåäëîæåíèÿ, êîèòî 
äà áúäàò âêëþ÷åíè â ïðî-
åêòà çà áþäæåò íà Îáùèíà 
Àéòîñ çà 2020 ãîäèíà.

25 040 816  ëeâà ñà îáùî 
î÷àêâàíèòå ïðèõîäè, çàïè-
ñàíè â ïðîåêòîáþäæåòà íà 
Îáùèíàòà çà òàçè ãîäèíà. 
Îáùàòà ñóáñèäèÿ çà äúð-
æàâíè äåéíîñòè îò öåí-
òðàëíèÿ áþäæåò å â ðàç-
ìåð íà 14 388 695 ëåâà. 
1 622 500 ñà î÷àêâàíèòå 
äàíú÷íè ïðèõîäè, à ïëà-
íèðàíèòå íåäàíú÷íè ïðè-
õîäè ñà 3 652 600 ëåâà. 
2 225 000 ëåâà ñå î÷àêâà äà 
ïîñòúïÿò îò òàêñà áèòîâè 
îòïàäúöè. Îáùèÿò ðàçìåð 
íà ïëàíèðàíèòå ïðèõîäè îò 
îáùèíñêè òàêñè å  2 814 700 
ëåâà, à îò èìóùåñòâåíè äà-
íúöè - 1 572 000 ëåâà.

Ïëàíèðàíèòå ðàçõîäè 
â êàïèòàëîâàòà ïðîãðàìà 
ñà â ðàçìåð íà 8 790 597 
ëåâà, 432 000 ëåâà îò òÿõ å 
öåíòðàëíàòà ñóáñèäèÿ îò 
Ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò-
2020, à 7 682 719 ëåâà ñà åâ-
ðîïåéñêè ñðåäñòâà è ñúôè-
íàíñèðàíå íà ïðîåêòè.

Çà ðåêîíñòðóêöèÿ è ðå-
õàáèëèòàöèÿ íà âîäîïðî-
âîäíàòà ñèñòåìà ñà ïðåä-
âèäåíè 3 433 406 ëåâà, 
27 000 ëåâà îò òÿõ ñà îò 
ñîáñòâåíè ïðèõîäè, îñòà-

íàëèòå ñà åâðîñðåäñòâà. 
Çà îñíîâåí ðåìîíò íà 
óëè÷íîòî îñâåòëåíèå Îá-
ùèíàòà å çàëîæèëà 210 000 
ëåâà ðàçõîäè, çà àâàðèé-
íèÿ ðåìîíò íà ÷èòàëèùå-
òî â Ìúãëåí, ïî ïðîåêò ñà 
ïëàíèðàíè ðàçõîäè â ðàç-
ìåð íà 374 428 ëåâà èçâúí-
áþäæåòíè ñðåäñòâà. Ïàðè-
òå ïî ïðîåêò „Ðåêîíñòðóê-
öèÿ è ðåõàáèëèòàöèÿ íà 
óëè÷íàòà ìðåæà â îáùè-
íà Àéòîñ” ñà â ðàçìåð íà 
1 245 871 ëåâà. Îò òÿõ ñàìî 

8000 ëåâà ñà îò ñîáñòâåíè 
ïðèõîäè, îñòàíàëèòå ñà åâ-
ðîïåéñêè ñðåäñòâà ïî îá-
ùèíñêè ïðîåêò.

Â ïîñëåäíàòà ãîäèíà íà 
ãðàäåæà íà Ïðå÷èñòâàòåë-
íàòà ñòàíöèÿ çà îòïàäú÷-
íè âîäè â Àéòîñ ñà ïëàíè-
ðàíè ðàçõîäè îò 2 879 652 
ëåâà ïî îáùèíñêè ïðîåêò, 
ôèíàíñèðàí îò Îïåðàòèâ-
íà ïðîãðàìà „Îêîëíà ñðå-
äà 2014-2020”.

Â ïðîãðàìàòà å âêëþ÷å-
íî è Èçãðàæäàíå íà ñïîðò-
íà ïëîùàäêà ¹ 4 â Ñïîðò-
íèÿ êîìïëåêñ „Êðóì Äåë-
÷åâ” (äî ñòàäèîíà) çà 
116 790 ëåâà - ôèíàíñèðà-
íåòî å ñ åâðîïåéñêè ñðåä-
ñòâà ïî îáùèíñêè ïðîåêò.

Çà êàêâî ùå ñå ðàçõîä-
âàò áþäæåòíèòå ñðåäñòâà, 
îùå ïîäðîáíîñòè çà î÷àê-
âàíèòå ïðèõîäè, çà ðàçõî-
äèòå çà îñíîâíè ðåìîí-
òè è ñòðîèòåëñòâî è çà èç-
òî÷íèöèòå íà ôèíàíñèðà-
íå ùå íàó÷èòå íà îðãàíè-
çèðàíîòî îò Îáùèíà Àé-
òîñ îáùåñòâåíî îáñúæäà-
íå íà Ïðîåêòîáþäæåò-2020 
íà 14 ÿíóàðè.

ÍÏ

Óëèöè, òðîòîàðè, ÂèÊ è ñïîðòíà áàçà áÿõà ïðîåêòíèòå ïðèîðèòåòè íà Îáùèíà 
Àéòîñ ïðåç 2019-à. Ãîäèíàòà çàïî÷íà ñ íàäåæäà è ïîæåëàíèÿ çà ïî-äîáðè äíè 
çà Àéòîñ. Èçðå÷å ãè 42-ãîäèøíèÿò Âåñåëèí Êàçàêîâ, âåäíàãà ùîì ñïàñè êðúñòà 
íà Éîðäàíîâäåí. Ïîæåëàíèÿòà ñå ñáúäíàõà - ãîäèíàòà áåøå åäíà îò íàé-óñïåø-
íèòå çà Îáùèíà Àéòîñ ïðåç ïîñëåäíèòå òðè äåñåòèëåòèÿ. Ãîäèíà íà ôèíàíñîâà 
ñòàáèëíîñò, ñïå÷åëåíè, ñòàðòèðàëè è ðåàëèçèðàíè ïðîåêòè, íà ñîëèäíî åâðîïåé-
ñêî è íàöèîíàëíî ôèíàíñèðàíå, íà ñòðîèòåëñòâî, ðåìîíòè, íà íîâè óëèöè, òðî-
òîàðíè íàñòèëêè è ðåíîâèðàíè îáåêòè.
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ÏðèÿòåË
Èçäàíèå íà Îáùèíà Àéòîñ Âåñòíèêúò å îñíîâàí íà 14 àïðèë 1924 ãîäèíà

народен

13-14 ßÍÓÀÐÈ 2020, áð. 356 

Óëèöè, òðîòîàðè, ÂèÊ è ñïîðòíà áàçà áÿõà ïðîåêòíèòå ïðèîðèòåòè íà Îáùèíà 
Àéòîñ ïðåç 2019-à. Ãîäèíàòà çàïî÷íà ñ íàäåæäà è ïîæåëàíèÿ çà ïî-äîáðè äíè 
çà Àéòîñ. Èçðå÷å ãè 42-ãîäèøíèÿò Âåñåëèí Êàçàêîâ, âåäíàãà ùîì ñïàñè êðúñòà 
íà Éîðäàíîâäåí. Ïîæåëàíèÿòà ñå ñáúäíàõà - ãîäèíàòà áåøå åäíà îò íàé-óñïåø-
çà Àéòîñ. Èçðå÷å ãè 42-ãîäèøíèÿò Âåñåëèí Êàçàêîâ, âåäíàãà ùîì ñïàñè êðúñòà 
íà Éîðäàíîâäåí. Ïîæåëàíèÿòà ñå ñáúäíàõà - ãîäèíàòà áåøå åäíà îò íàé-óñïåø-
çà Àéòîñ. Èçðå÷å ãè 42-ãîäèøíèÿò Âåñåëèí Êàçàêîâ, âåäíàãà ùîì ñïàñè êðúñòà 

2019-à íà ñòðàíèöèòå íà 
âeñòíèê „Íàðîäåí ïðèÿòåë”

25 040 816  ëåâà å ðàìêàòà íà 
Ïðîåêòîáþäæåò -2020 íà Îáùèíà Àéòîñ

Ï Î Ê À Í À
Óâàæàåìè ãðàæäàíè íà Îáùèíà Àéòîñ,

ÊÀÍÈÌ ÂÈ ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÎ ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÀ ÇÀ ÁÞÄÆÅÒ- 2020
Íà îñíîâàíèå ÷ë. 84 àë. 2 îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè è â èçïúëíåíèå 

íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà ñúñòàâÿíå íà òðèãîäèøíàòà áþäæåòíà 
ïðîãíîçà çà ìåñòíèòå äåéíîñòè è çà ñúñòàâÿíå, ïðèåìàíå, èçïúëíåíèå è îò÷è-

òàíå íà áþäæåòà íà îáùèíàòà ÷ë. 24 àë.1 è àë.2  

Îáùèíà Àéòîñ ÎÁßÂßÂÀ ïóáëè÷íî îáñúæäàíå íà Ïðîåêòà çà áþäæåò 
íà Îáùèíàòà çà 2020 ãîäèíà.

Ïóáëè÷íîòî îáñúæäàíå ùå ñå ïðîâåäå íà 14.01.2020 ã. îò 13.30 ÷àñà 
â Çàñåäàòåëíàòà çàëà íà Îáùèíà Àéòîñ.

Ìàòåðèàëèòå, ïðåäñòàâëÿâàùè îñíîâíè ïîêàçàòåëè â ïðîåòîáþäæåòà çà 2020 ã. ùå 
áúäàò ïóáëèêóâàíè íà îôèöèàëíèÿ ñàéò íà Îáùèíà Àéòîñ íà 09.01.2020 ãîäèíà - www.
aytos.bg, è ùå áúäàò íà ðàçïîëîæåíèå íà ìåñòíàòà îáùíîñò â Öåíòúðà çà óñëóãè è 
èíôîðìàöèÿ íà ãðàæäàíèòå /ÖÓÈÃ/, â ñãðàäàòà íà Îáùèíà Àéòîñ . 

Î÷àêâàìå Âàøèòå ìíåíèÿ, ïðåïîðúêè è ïðåäëîæåíèÿ, çà äà áúäàò âêëþ÷åíè 
â ïðîåêòà çà áþäæåò íà Îáùèíà Àéòîñ çà 2020 ãîäèíà.

Âàñèë ÅÄÐÅÂ
Êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ

ÎÁÙÈÍÀ ÀÉÒÎÑ
ÎÁÙÈÍÑÊÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

Òðàäèöèîííî, ïóáëè÷íî-
òî îáñúæäàíå íà ïðîåê-
òà çà áþäæåò-2020 è òàçè 
ãîäèíà ùå áúäå â Çàñåäà-

òà îáùíîñò â Öåíòúðà çà 
óñëóãè è èíôîðìàöèÿ íà 
ãðàæäàíèòå (ÖÓÈÃ), â ñãðà-
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Êìåòúò Âàñèë Åäðåâ êàíè 
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Îáùèíà Àéòîñ

Êìåòúò Âàñèë Åäðåâ è ãë. ôèíàíñèñò íà Îáùèíà-
òà Ñòàíêà Ãîñïîäèíîâà ùå ïðåäñòàâÿò áþäæåòíà-
òà ðàìêà-2020 ïðåä ãðàæäàíèòå

Îáðàçîâàíèå è èíôðàñòðóêòóðà ñà ïðèîðèòåòèòå çà 2020 ãîäèíà



Ñòðîèòåëñòâî è ðåìîíòè áÿõà àêöåíòèòå â ïðîãðàìàòà 
íà êìåòà Âàñèë Åäðåâ. Ñâúðøåíîòî ïðåç ãîäèíàòà áåøå â 
ïúòè ïîâå÷å, ñðàâíåíî ñ ðåçóëòàòèòå îò âñè÷êè äîñåãàøíè 
ìàíäàòè, âçåòè çàåäíî. 

Ïðåç 2019 ãîäèíà ïðîäúëæè íàé-ìàùàáíîòî ñòðîèòåëñòâî íà 
òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíàòà ïî ïðîåêò „Èçãðàæäàíå íà ïðå÷èñòâà-
òåëíà ñòàíöèÿ çà îòïàäú÷íè âîäè â ãðàä Àéòîñ”, ôèíàíñèðàí ïî 
ÎÏ „Îêîëíà ñðåäà 2014-2020”. Ïî äóìèòå íà êìåòà Âàñèë Åäðåâ, 
îòêðèâàíåòî íà ñúîðúæåíèåòî ùå å ïðåç ïðîëåòòà íà 2020 ãîäè-
íà. Ïîêàíà çà ñúáèòèåòî â àâàíñ ãðàäîíà÷àëíèêúò îòïðàâè ëè÷-
íî êúì ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ ïðè ïîñåùåíèåòî ìó â Àéòîñ 
â ïîñëåäíèÿ äåí íà ñòàðàòà ãîäèíà. 

Îáùèíàòà ïîëó÷è øàíñà äà ôèíàíñèðà è äðóãè ãîëåìè ïðî-
åêòè, êîèòî ìåñòíàòà âëàñò íå å óñïÿëà äà ðåàëèçèðà â ïðîäúë-
æåíèå íà 30 ãîäèíè ñëåä ïðîìåíèòå. ×àñîâå ïðåäè äà ïîñðåù-
íåì íîâàòà ãîäèíà, â Àéòîñ ïðèñòèãíà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò 
Áîðèñîâ, êîéòî ïîèñêà ëè÷íî äà îòêðèå Ñïîðòíà çàëà „Àåòîñ” 
ñëåä ãåíåðàëíèÿ ðåìîíò, ôèíàíñèðàí ñ 1.4 ìëí. ëâ., ïî Ïîñòà-
íîâëåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.

Ïðåç 2020 ãîäèíà âðàòè ùå îòâîðè è èçöÿëî îáíîâåíàòà Àâòî-
ãàðà-Àéòîñ, â îñíîâíèÿ ðåìîíò íà ñúîðúæåíèåòî áÿõà èíâåñòè-
ðàíè ñîáñòâåíè áþäæåòíè ñðåäñòâà. Ïðîäúëæàâà èçïúëíåíèåòî 
íà ïðîåêòà çà ðåõàáèëèòàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ íà óëè÷íè è òðî-
òîàðíè íàñòèëêè â ãðàäà. Ñåäåì âàæíè óëè÷íè àðòåðèè ñ îáùà 
äúëæèíà 6 êì âêëþ÷âà çàäàíèåòî. Êúì ñðåäñòâàòà ïî ïðîåêòà 
â ðàçìåð íà 2 ìëí. ëâ., ïðåç 2019 ãîäèíà Îáùèíàòà ïðèáàâè è 
áþäæåòíè ïàðè çà ðåìîíòà íà îùå óëèöè. Íà îáíîâåíèòå òðî-
òîàðíè íàñòèëêè áÿõà çàñàäåíè íàä 150 äåêîðàòèâíè äðúâ÷åòà. 
Ãîëÿìàòà èíôðàñòðóêòóðíà ïðîìÿíà ïðîäúëæàâà è ïðåç 2020 ãî-
äèíà ñ îñíîâíè ðåìîíòè íà óëèöè â ãðàäà è ñåëàòà. Òðúãíà è ãî-
ëåìèÿò ïðîåêò çà öÿëîñòíà ïîäìÿíà íà ÂèÊ-ìðåæàòà â îáùèíà-
òà çà áëèçî 6 ìëí. ëâ. ïî îáùèíñêè ïðîåêò. Ñëåä ïúëíîòî îáíî-
âÿâàíå íà ïàðê „Ñëàâååâà ðåêà” äîéäå ðåä è íà Ãðàäñêàòà ãðà-
äèíà. Ïðîåêòúò å çà 1 350 000 ëâ., ïðåìèåðúò è êìåòúò ñå äîãî-
âîðèõà çà ôèíàíñèðàíåòî â ñàìèÿ êðàé íà 2019 ãîäèíà.  Ïî÷òè 
èçöÿëî ïðåîáðàçåíà áåøå ñïîðòíàòà áàçà, èçïúëíåíèåòî íà îá-
ùèíñêè ïðîåêò çà ïîðåäíîòî íîâî ñïîðòíî èãðèùå ïðîäúëæà-
âàò è ïðåç íîâàòà 2020 ãîäèíà.

ßÍÓÀÐÈ

Â íà÷àëîòî íà ÿíóàðè, 889 íóæäàåùè ñå ñåìåéñòâà ïîëó÷è-
õà ïàêåòè ïî 24 êã ñ õðàíè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò. Ïàê òîãàâà 
ñòàðòèðàõà è êóëòóðíèòå ïðîÿâè ñ äâå ôîòîèçëîæáè  „Ïî ñòúï-
êèòå íà Õðèñòà” â Ðèòóàëíàòà çàëà íà Îáùèíàòà è „Áúëãàðñêî-
òî òðàäèöèîííî îáëåêëî îò Åðêå÷” âúâ Âîåííèÿ êëóá.

Ñàìî ñ åäèí êëèê, Îáùèíà Àéòîñ áåøå ïúðâà â Èíèöèàòèâà-
òà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç - WiFi4EU. Àéòîñ ñå ïðåáîðè çà âàó÷åð 
çà 15 000 åâðî, çà áåçïëàòåí äîñòúï äî áåçæè÷åí èíòåðíåò íà 
îáùåñòâåíè ìåñòà. ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ” ñå ïðî÷ó ñ àâòîìàòè÷íà 
ìåòåîðîëîãè÷íà ñòàíöèÿ, à ÑÓ „Íèêîëà Âàïöàðîâ“ - ñ âúëíóâà-
ùà âå÷åð íà íàðîäíèòå óìîòâîðåíèÿ. 

Îáùèíàòà îáÿâè òðàäèöèîííèòå êîíêóðñè çà ïîåçèÿ è ïå-
ñåí „Ìîÿòà Áúëãàðèÿ 2019”. Ïî ñúùîòî âðåìå àéòîçëèÿòà Îê-
òàé Ðóæäè ñòàíà Ðåïóáëèêàíñêè øàìïèîí ïî ñâîáîäíà áîðáà 
ñ åêèïà íà ÍÑÀ è çàñëóæè è êóïàòà çà „Íàé-òåõíè÷åí ñúñòåçà-
òåë” íà øàìïèîíàòà. 

Ó÷èëèùàòà çàòâîðèõà âðàòè çà ãðèïíà âàêàíöèÿ, à Àéòîñ ñú-
áðà 380 êã ïëàñòìàñîâè êàïà÷êè çà áëàãîðîäíà êàóçà - ðåàíè-
ìîáèë ñ îáîðóäâàíå çà áåáåòà!

Èíèöèàòèâåí êîìèòåò „Áîðèñ Ùåðåâ” îòêðè ïàìåòíèê íà 
åêñêìåòà íà âõîäà íà ïàðêà, ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ” èçíåñå îáó÷å-
íèåòî ïî èñòîðèÿ â ìóçåèòå. 

Òðàäèöèîííî, íà ïúðâîòî çàñåäàíèå çà Îáùèíñêèÿ ñúâåò, 
ïðåäñåäàòåëÿò Êðàñèìèð Åí÷åâ îò÷åòå äåéíîñòòà íà ìåñòíèÿ 
ïàðëàìåíò çà âòîðàòà ïîëîâèíà íà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. Êìå-
òúò Âàñèë Åäðåâ ïúê âíåñå ïðîåêòà çà Áþäæåò-2019 â Îáùèí-
ñêèÿ ñúâåò ñ êàïèòàëîâè ðàçõîäè  îò 21 222 658 ëâ.

Ïî òîâà âðåìå äîéäå è íîâèíàòà, ÷å óäúëæàâàò ñ åäíà ãîäèíà è 
äîïúëíèòåëíî ôèíàíñèðàò âàæåí îáùèíñêè ïðîåêò„Èíòåãðèðàíè 
óñëóãè çà ðàííî äåòñêî ðàçâèòèå íà äåöà äî 7 ãîäèíè è òåõíèòå 
ñåìåéñòâà îò îáùèíà Àéòîñ”.

Íà 29 ÿíóàðè Îáùèíñêèÿò ñúâåò îáñúæäà Áþäæåò-2019 - 
18 ìëí. ëâ. ïî åâðîïåéñêè ïðîãðàìè âäèãíàõà ðåêîðäíî ðúñòà 
íà êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè. Îáùèíñêèÿò ñúâåò ïðèå ïðîåêòà çà 
áþäæåò ñ àïëîäèñìåíòè. Ôèíàíñîâàòà ðàìêà áåøå ãëàñóâàíà 
áåç íèòî åäíà ïîïðàâêà.

Äîêàòî â ×óêàðêà ïðåãëåæäàõà çúáêèòå íà äåöàòà áåçïëàòíî, 
àêóøåðèòå ïðàçíóâàõà Áàáèíäåí. Öåíèòå íà òàêñèìåòðîâèòå óñ-
ëóãè îñòàíàõà íà íèâàòà íà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà, à Îòäåë „ÈÄÐÐ” 
íà Îáùèíà Àéòîñ ïðåäñòàâè ôèíàíñîâî îñèãóðåíèòå ïðîåêòè, 
êîèòî ùå ñå èçïúëíÿâàò ïðåç 2019-à.

Ïî òîâà âðåìå ÒÄ „1897 Ïåéî Êèïðèëîâ” îòïðàçíóâà 122 ãîäè-
íè îðãàíèçèðàíî òðàêèéñêî äâèæåíèå â Àéòîñ, à Í× „Âàñèë Ëåâ-
ñêè 1869” îáÿâè òðàäèöèîííèÿ êîíêóðñ çà äåöà „Ìîÿòà êðàñè-
âà ìàðòåíèöà”. Àéòîçëèè äà ïëàùàò ïî-íèñúê ÌÏÑ-äàíúê, ðåøè  
ïðåç ÿíóàðè Îáùèíñêèÿò ñúâåò.

ÔÅÂÐÓÀÐÈ

Â íà÷àëîòî íà ôåâðóàðè îòêðèõà íîâî ïðîèçâîäñòâî è íîâè 
ðàáîòíè ìåñòà â Àðìàòóðåí äâîð - Àéòîñ. Ïàê òîãàâà áåøå ïî-
äïèñàí äîãîâîðúò ïî ïðîåêò íà Îáùèíàòà çà ðåìîíòà íà îñ-
íîâíè ãðàäñêè óëèöè, à îò ïîëèöèÿòà ñúîáùèõà, ÷å çà÷åñòÿâàò 
àëî-èçìàìèòå.

141 ãîäèíè îò Îñâîáîæäåíèåòî ñè ïðàçíóâà Àéòîñ íà 6 ôåâðó-
àðè, äåí ïî-êúñíî çåìëÿöèòå ñå ñúáðàõà â Ñîôèÿ íà þáèëåéíà 
ñáèðêà. Ïî òîâà âðåìå, âåòåðàíè îò Êëóá „Âÿðà”- Àéòîñ è ó÷åíè-
öèòå îò 10 êëàñ íà ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ” ðàçèñêâàõà òåìàòà „Êàê-
âî å çà ìåí Ëåâñêè?”. Òðàäèöèîííî Îáùèíàòà îðãàíèçèðà ñúñ-
òåçàíèåòî „Ëúâñêè ñêîê” è ïîðåäèöà îò âúçïîìåíàòåëíè ïðîÿ-
âè ïî ïîâîä 146 ãîäèíè îò ãèáåëòà íà Ëåâñêè.

Ïúðâîòî ñúâðåìåííî ñïîðòíî èãðèùå îòêðèõà â äâîðà íà 
ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ”, â ÑÓ „Íèêîëà Âàïöàðîâ” ïúê ïúðâîëàöè è ðî-
äèòåëè ó÷àñòâàõà â ñúñòåçàíèå „Àç è ìîåòî ñåìåéñòâî”.

Ñúñ ñèëíî ïðîåêòíî íà÷àëî ñòàðòèðà 2019-à çà Îáùèíñêàòà 
àäìèíèñòðàöèÿ. Ñ Ïîñòàíîâëåíèå íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ïðîåê-
òúò íà Îáùèíà Àéòîñ „Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåõàáèëèòàöèÿ íà óëè÷-
íè íàñòèëêè - ñ. ×åðíà ìîãèëà, ñ. ×åðíîãðàä, ñ. Òîïîëèöà áåøå 
ôèíàíñèðàí ñ 620 000 ëâ., êàòî îáùåñòâåíà ïîðú÷êà çà èçáîð íà 
èçïúëíèòåë çà èçâúðøâàíå íà ÑÌÐ äåéíîñòè å ñ ïðåäìåò „Ðåíî-
âàöèÿ è ðàçøèðÿâàíå íà ñïîðòíà çàëà, â ÓÏÈ I I I , êâ. 63 ïî ïëà-
íà íà ãðàä Àéòîñ”, çà êîÿòî å îñèãóðåíî ôèíàíñèðàíå îò íàä 1.4 
ìëí. ëâ. Áåøå îáÿâåíî è ïóáëè÷íî ñúñòåçàíèå çà èçïúëíèòåë íà 
äåéíîñòèòå ïî ïðîåêò „Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåõàáèëèòàöèÿ íà âîäî-
ïðîâîäíà ñèñòåìà â îáùèíà Àéòîñ,“ íà ñòîéíîñò å 5 682 071.56 
ëâ. Îò êðàÿ íà 2018 ãîäèíà çàïî÷íàõà ÂèÊ-ðåìîíòè çà ïîäìÿíà 
íà ñòàðèòå óëè÷íè âîäîïðîâîäè è â ãðàäà. Ñëåä ïðèêëþ÷âàíå-
òî èì çàïî÷íà èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêò „Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåõà-
áèëèòàöèÿ íà óëè÷íà ìðåæà íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíà Àéòîñ,“ 
íà ñòîéíîñò 2 ìëí. ëâ.

Óðîöè ïî ðîäîëþáèå ñ äåöà è ó÷åíèöè ñå ïðîâåæäàõà â 
Í× „Âàñèë Ëåâñêè 1869”, à Òàòÿíà Éîòîâà áå ïúðâèÿò „ñïîäåëåí 
ãîñò” íà Studio 84 Art and Motion - Ñîôèÿ. Ïî òîâà âðåìå æèòå-
ëèòå íà óëèöà “Äèìèòúð Çåõèðåâ” ñå ïîçäðàâèõà ñ íîâè íàñòèë-
êè è äðúâ÷åòà. Îáùèíàòà îáÿâè, ÷å âîäàòà îò Ëúäæàòà å ãîäíà 
çà ïèåíå, à ó÷èòåëÿò ïî ìóçèêà íà ìíîãî àéòîñêè ïîêîëåíèÿ îò-
ïðàçíóâà 90-ãîäèøåí þáèëåé.

Ïðåç ôåâðóàðè äîö. Ñàíäþ Áåøåâ ïðåäñòàâÿ â Àéòîñ êíèãà-
òà ñè „Áúëãàðèÿ íà êðà÷êà îò Õèìàëàéñêàòà êîðîíà”. Âîåííèÿò 

êëóá ïðåäñòàâè òðåòà çà ñåçîíà èçëîæáà „Ìîðñêîòî îáðàçîâà-
íèå â Áúëãàðèÿ è Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà”, à ïèðíåíöè áëàãî-
äàðèõà íà êàðäèîëîçèòå íà ÓÌÁÀË „Äåâà Ìàðèÿ” çà áåçïëàò-
íèòå ïðåãëåäè.

Îáùèíà Àéòîñ ñå âêëþ÷è â íàöèîíàëíàòà êàìïàíèÿ „Õîëî-
êîñòúò – ïðèíîñúò íà Áúëãàðèÿ â ñïàñÿâàíåòî íà åâðåèòå”. Ïî-
ìîù îò 30 õèë. ëâ. ïîèñêà îò Îáùèíñêèÿ ñúâåò «Ãåíãåð” ÅÎÎÄ, 
çà äà èçëåçå íà ÷èñòî ïðåç òðóäíèÿ çà êîìïëåêñà çèìåí ñåçîí. 
Èâàí Íåäÿëêîâ ïðåäñòàâè øåñòà êíèãà - „×åðíîòî êëåéìî”, à áúë-
ãàðñêîòî ó÷èëèùå âúâ Âàøèíãòîí ïîëó÷è ãâàðäåéñêè óíèôîðìè 
îò Àéòîñ. Ïî ñúùîòî âðåìå ìåñòíèÿò ïàðëàìåíò äàäå êàðòáëàíø 
íà êìåòà äà êàíäèäàòñòâà ñ ïðîåêò çà ìðåæà îò óñëóãè â äîìàø-
íà ñðåäà çà âúçðàñòíè è õîðà ñ óâðåæäàíèÿ. Â êðàÿ íà ôåâðóàðè 
Àéòîñ îòáåëÿçà 140 ãîäèíè Òåëåãðàôî-ïîùåíñêà ñòàíöèÿ.

ÌÀÐÒ

Íå ñàìî ãðàäúò, íî è â ñåëàòà îòáåëÿçàõà ìàðòåíñêèòå ïðàç-
íèöè è ãîäèøíèíàòà îò Îñâîáîæäåíèåòî. Â Ðàéîííèÿ ñúä çà ïî-
ðåäíà ãîäèíà ñå ïðîâåæäàøå Îáðàçîâàòåëíàòà ïðîãðàìà íà ÂÑÑ 
è ÌÎÍ „Ñúäåáíà âëàñò – èíôîðìèðàí èçáîð è ãðàæäàíñêî äî-
âåðèå. Îòâîðåíè ñúäèëèùà è ïðîêóðàòóðè“, à Èíèöèàòèâåí êî-
ìèòåò „Âîèíñêà ïàìåò” - Àéòîñ âçå äà ñúáèðà ïîäïèñêà çà èç-
ãðàæäàíå íà ïàìåòíèê íà çàãèíàëèòå âúâ âîéíèòå àéòîçëèè. Çà-
ïî÷íà è ïîäãîòîâêàòà çà ãîëåìèÿ Øàõìàòåí òóðíèð „Ìåìîðèàë 
Èâàí Øîïîâ“. ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ” - ñ. Ïèðíå ñå ïîõâàëè ñ ìå-
äàëè îò íàöèîíàëåí àðõèòåêòóðåí êîíêóðñ, à ãðàäîíà÷àëíèêúò 
ïîëó÷è ñúãëàñèåòî íà îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè, Îáùèíàòà äà êàí-
äèäàòñòâà çà ôèíàíñèðàíå íà äâà íîâè ïðîåêòà  çà ñàíèðàíå è 
ïîäîáðÿâàíå íà óñëîâèÿòà íà æèâîò â Äîìà çà ñòàðè õîðà. Îá-
ùèíà Àéòîñ ïîëó÷è âèñîêà îöåíêà çà èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêò 
ïî ïðîãðàìà «ROMAÑT”, à ÍËÐÑ-ÑËÐÁ ïîäêðåïè îëèìïèéñêà-
òà ìå÷òà íà Ñåëèí è Èâàí è äàðè 7000 ïàòðîíà íà äâàìàòà ìëà-
äè ñïîðòèñòè – íàé-äîáðè ñòðåëöè íà Áúëãàðèÿ.

Ïàê ïðåç ìàðò êìåòúò Âàñèë Åäðåâ îòãîâàðÿøå íà âúïðîñèòå 
íà àéòîçëèè â “Ãëàñ íàðîäåí” ïî ÁÍÐ-Áóðãàñ, à òóðèñòèòå âúç-
ðîäèõà Ïåùåðíèÿ êëóá â Àéòîñ ñëåä 30 ãîäèíè.

Ïðåç ìàðò îòêðèõà ÷èñòî íîâî Ìíîãîôóíêöèîíàëíî ñïîðòíî 
èãðèùå â ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ”. Êìåò, çàìåñòíèê-ìèíèñòúð è äèðåê-
òîð îñòàâàò ñ îáåäèíåíè óñèëèÿ çà èçãðàæäàíåòî íà îùå ñïîðò-
íè ñúîðúæåíèÿ çà 1105-òå âúçïèòàíèöè íà ó÷èëèùåòî.

Ïîäïèñêàòà çà èçãðàæäàíå íà ïàìåòíèê íà çàãèíàëèòå âúâ 
âîéíèòå àéòîçëèè íàáèðàøå ñêîðîñò. Ïàê òîãàâà ñòàíà ÿñíî, ÷å 
ñ ôèíàíñèðàíå ïî ÏÓÄÎÎÑ íàé-ñåòíå ùå çàêðèÿò è ðåêóëòèâè-
ðàò ãðàäñêîòî ñìåòèùå, à Îáùèíàòà îáÿâè ñïåøíè ìåðêè ñðå-
ùó àôðèêàíñêàòà ÷óìà. ÍËÐÑ-ÑËÐÁ íàïðàâè æåñò êúì àéòîñ-
êèòå ñòðåëöè è ïîäêðåïè îëèìïèéñêàòà ìå÷òà íà Ñåëèí è Èâàí 
ñúñ 7000 ïàòðîíà. Ñåëèí è Èâàí îïðàâäàõà äîâåðèåòî ñ íàé-óñ-
ïåøíàòà â ñïîðòíàòà èì êàðèåðà 2019 ãîäèíà.

Ïðåç ìàðò êìåòúò Âàñèë Åäðåâ ïðèçîâà àéòîçëèè äà îñòàíàò 
áóäíè çà ïðîáëåìèòå è èì ñå èçâèíè çà íåóäîáñòâàòà âúâ âðúç-
êà ñ óëè÷íèòå ðåìîíòè. Äîêàòî îáñúæäàõà Îáùèíñêàòà ïðî-
ãðàìà çà çàêðèëà íà äåòåòî-2019, ñåäåì êàíäèäàòè ñå ÿâèõà íà 
ïóáëè÷íîòî ñúñòåçàíèå çà èçïúëíèòåë íà îñíîâíèÿ ðåìîíò íà 
Ñïîðòíà çàëà „Àåòîñ”. Ïðåèçáðàõà Êîé÷î Ïåí÷åâ çà óïðàâèòåë 
íà „Àéòîñ - Àâòîòðàíñïîðò” ÅÎÎÄ, à ôóòáîëíèòå íè „Âèõðóø-
êè” æúíåõà ïîáåäè.

Îáùèíàòà è Òóðèñòè÷åñêîòî äðóæåñòâî êàíäèäàòñòâàõà ïðåä 
„100-òå íàöèîíàëíè îáåêòè” äà âêëþ÷àò â êàòàëîãà ñè àéòîñêèòå 
„Òðèòå áðàòÿ”, à â ãðàäà è ñåëàòà çàïî÷íà ãîëÿìîòî ïðîëåòíî ïî-
÷èñòâàíå. Àéòîçëèéêà ñïå÷åëè íàãðàäàòà íà ÍÀÑÀ. Ðóìÿíà Èâà-
íîâà øàøíà æóðèòî ñ åñå íà òåìà „Ó÷åí çà åäèí äåí”.
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• Òåë. 0879033671 - ïðîäàâà äâóñòàåí àïàðòàìåíò -62 
êâ. ì â Áóðãàñ, ê-ñ “Çîðíèöà”, åò. II-ðè.

• Òåë. 0888417267 ¦ ïðîäàâà ìàñèâíà äâóåòàæíà 
êúùà â ãðàä Àéòîñ – çàñòðîåíà ïëîù 168 êâ.ì, íà óëèöà 
„Ãàðîâà“ 12, ñ äâîð -  îáùà ïëîù íà èìîòà  511 êâ.ì. 

• Òåë. 0876 74 95 87 - ïðîäàâà „Îïåë Ìåðèâà”-1,4 
áåíçèí, ñåïòåìâðè 2014, 43 õèë. êì ïðîáåã. Öåíà 17 900 
ëâ. Òúìíîñèâ ìåòàëèê, êëèìàòðîíèê, ïàðêòðîíèê, ìóëòè-
ôóíêöèîíàëåí âîëàí, ðåãóëèðàíå íà âîëàíà, àâòîìàòè÷åí 
êîíòðîë íà ãóìèòå, àâòîïèëîò, áîðä  êîìïþòúð è ìíîãî 
äðóãè åêñòðè. Ìíîãî èêîíîìè÷åí, ïåðôåêòåí.

• Ïðîäàâàì òðèñòàåí àïàðòàìåíò â ãðàä Àéòîñ - 68 

êâ. ì., åò. 2, ìàçå - 12 êâ. ì. Öåíà 58 000 ëâ., òåë. 0882 
24 93 90.

• Òåë. 0885445426 - äàâà ïîä íàåì êâàðòèðà â ïðè-
çåìåí åòàæ çà ñåìåéñòâî èëè çà æåíà ñ äåöà.

• Òåë. 0894 411 125 - ïðîäàâà ëîçå - 1äêà + áóíãàëî, 
ìåæäó „Âîåííî ñòðåëáèùå” è „Íàáîæíà êúùà”.

• Òåë. 0898 440336 - Äèìèòúð, ïðîäàâà 3.200 äêà 
äâîðíî ìÿñòî â ðåãóëàöèÿ - ñ. Ìàëêà ïîëÿíà èëè çàìåíÿ 
çà íåäâèæèì èìîò èëè çåìåäåëñêè çåìè.

• Òåë. 0887 01 98 80 - ïðîäàâà ëîçå, ÓÏÈ I-490, êâ. 32 
„Ïðîâàäèéñêî øîñå”, 745 êâ. ì, íîòàðèàëåí àêò.

• Òåë. 0887 01 98 80 - ïðîäàâà 2.5 äêà ïðàçíî äâîð-
íî ìÿñòî â ñ. Äðÿíêîâåö, ÓÏÈ V-48, êâ.6, äîãîâîð ñ EVN 
- 12 kW, ïàðòèäà çà âîäà, ñêèöà ñ âèçà çà ñòðîåæ, íî-
òàðèàëåí àêò.

• Òåë. 0879590266 - ïðîäàâà àïàðòàìåíò - 108 êâ.ì, 
íà óëèöà „Ðàäè Áîðóêîâ” 18. Öåíà ïî ñïîðàçóìåíèå.

• Òåë. 0888417267 - ïðîäàâà â Ïîìîðèå - Ñòàðèÿ 
ãðàä: 1. Áîêñîíèåðà, 27 êâ. ì, íà 5 ìèí. îò ïëàæà è íà 
5 ìèí. îò öåíòúðà, òóõëà, îáçàâåäåíà, öåíà 25800 åâðî, 
2. Ïîìåùåíèå â öåíòúðà íà Ïîìîðèå - ñòàðèÿ ãðàä, äî 
öúðêâàòà, óäîáíî çà ìàãàçèí, îôèñ, àòåëèå, 20 êâ. ì, 
öåíà 23800 åâðî.

Ìàëêè îáÿâè
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ÎÁßÂÀ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ
Òúðñè ñå ñåðèîçåí ÷îâåê çà ðàáîòà íà âóë-

êàíèçàòîð, íàìèðàù ñå â ãðàä Àéòîñ. Æåëà-
òåëíî å äà èìà îïèò èëè ïîçíàíèÿ â òàçè îá-
ëàñò. À àêî íÿìà, äà èìà æåëàíèå äà ñå ó÷è. 
Àêî íÿêîé ïðîÿâÿâà èíòåðåñ, äà ñå îáàäè íà 
0896 81 93 96. Ðàáîòàòà íå å ñåçîííà.

ÎÁßÂÀ
Ïðîäàâàì èìîò â ñåëî Ïèðíå - ñåëñêîñòî-

ïàíñêà ñãðàäà è êúùà çà æèâååíå. Êîíòàêòè 
íà òåë. 0895 65 62 09.

Ñòðîèòåëñòâî è ðåìîíòè áÿõà àêöåíòèòå â ïðîãðàìàòà 
íà êìåòà Âàñèë Åäðåâ. Ñâúðøåíîòî ïðåç ãîäèíàòà áåøå â 
ïúòè ïîâå÷å, ñðàâíåíî ñ ðåçóëòàòèòå îò âñè÷êè äîñåãàøíè 
ìàíäàòè, âçåòè çàåäíî. 

Ïî òîâà âðåìå äîéäå è íîâèíàòà, ÷å óäúëæàâàò ñ åäíà ãîäèíà è 
äîïúëíèòåëíî ôèíàíñèðàò âàæåí îáùèíñêè ïðîåêò„Èíòåãðèðàíè 
óñëóãè çà ðàííî äåòñêî ðàçâèòèå íà äåöà äî 7 ãîäèíè è òåõíèòå 
ñåìåéñòâà îò îáùèíà Àéòîñ”.

êëóá ïðåäñòàâè òðåòà çà ñåçîíà èçëîæáà „Ìîðñêîòî îáðàçîâà-
íèå â Áúëãàðèÿ è Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà”, à ïèðíåíöè áëàãî-
äàðèõà íà êàðäèîëîçèòå íà ÓÌÁÀË „Äåâà Ìàðèÿ” çà áåçïëàò-
íèòå ïðåãëåäè.
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Ïðåç ìàðò âå÷å ñå óñåùàøå ïðåäèçáîðíîòî íàïðåæåíèå çà 
åâðîâîòà. Ïîëèòèöèòå ñå ñúáóäèõà è âçåõà äà òúðñÿò íà÷èíè çà 
èçÿâà. Çàõâàíàõà ñå ñ áîëíèöàòà è ïðîèçâåäîõà ôàëøèâà ÒÂ-
íîâèíà, ÷å ùÿëà äà ôàëèðà. Ãîäèíàòà å íàé-óñïåøíàòà çà àéòîñ-
êàòà áîëíèöà, îòãîâîðè èì óïðàâèòåëÿò ä-ð Ïàðóøåâ.

Â êðàÿ íà ìàðò ñå ïðîâåäå Òðóäîâà áîðñà ïî ïðîåêò „Íàöèî-
íàëíà EURES-ìðåæà” â Äèðåêöèÿ “Áþðî ïî òðóäà” - Àéòîñ. Îáÿ-
âåíèòå îáùî 251 ñâîáîäíè ðàáîòíè ìåñòà áÿõà ïîâå÷å îò ïðè-
ñúñòâàùèòå ëèöà, òúðñåùè ðàáîòà. Òðàêèéöè çàïî÷íàõà êàìïà-
íèÿ çà íàìèðàíå íà ñðåäñòâà çà èçãðàæäàíå íà ïàìåòíèê íà ïà-
òðîíà íà àéòîñêîòî äðóæåñòâî Ïåþ Êèïðèëîâ. Ïî òîâà âðåìå 
ñòàíà ÿñíî, ÷å àéòîñêîòî ÷èòàëèùå ñå íóæäàå îò ãåíåðàëåí ðå-
ìîíò, Îáùèíàòà îòïóñíà ñðåäñòâà çà èçãîòâÿíå íà ðàáîòíè ïðî-
åêòè è âçå äà òúðñè ôèíàíñèðàíå. Â áèáëèîòåêàòà íà ÑÓ „Õðèñ-
òî Áîòåâ” ãîñòóâà ïîåòåñàòà Ìèëåíà Êàðààíãîâà, à ó÷èëèùåòî 
â Ïèðíå áåøå ãîðäî ñ óñïåõà íà Àëè è Ñèíàí íà Spelling Bee 
2019. Îáùèíàòà îáÿâè òðàäèöèîííèÿ ïðîëåòåí ïðàçíèê-êîíêóðñ 
„Îò Öâåòíèöà – äî Ãåðãüîâäåí Àéòîñ `2019” è äà ñúáèðà çàÿâ-
êè çà ó÷àñòèå. ÈÊ “Áîðèñ Ùåðåâ” ïúê äàðè èêîíîìèñàíè ñðåä-
ñòâà îò ïàìåòíèêà íà åêñêìåòà, çà îùå äâà ïàìåòíèêà â Àéòîñ. 
Ïîÿâè ñå è êàíäèäàò-èíâåñòèòîð çà âòîðè õèïåðìàðêåò â Àé-
òîñ. Êìåòúò è ìåñòíèÿò  ïàðëàìåíò ïîèñêàõà ãàðàíöèè, ÷å ùå 
ñå ñòðîè òúðãîâñêè îáåêò è âçåõà äà òúðñÿò íàé-óäà÷íàòà ôîð-
ìà çà ïðîäàæáà íà òåðåíà.

ÀÏÐÈË

Âîëåéáîëåí êëóá „Àéòîñ è ÊÑÁ „Àéòîñ” ñïå÷åëèõà ïîðåäíè 
ïðîåêòè è ôèíàíñèðàíå ïî Ïðîãðàìà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà 
ìëàäåæòà è ñïîðòà. À Îáùèíà Àéòîñ ñïå÷åëè ôèíàíñèðàíå çà 
îùå åäíî ñïîðòíî èãðèùå íà ñòàäèîíà. Àéòîñêèÿò ñïîðò ïîëó-
÷è áåçâúçìåçäíî 85 õèë. ëâ. çà íîâîòî ñïîðòíî ñúîðúæåíèå, à 
ó÷èòåëèòå íà ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ” ïîêàçàõà, ÷å ñà â êðàê ñ åâðî-
ïåéñêèòå îáðàçîâàòåëíè ïîëèòèêè.

Ïðåç àïðèë äîéäå íîâèíàòà çà îäîáðåí òðåòè îáùèíñêè ïðî-
åêò çà Äîìà çà ñòàðè õîðà. Çà òðè ãîäèíè Îáùèíà Àéòîñ èí-
âåñòèðà íàä 220 õèë. ëâ. â ñòàð÷åñêèÿ äîì. Çà ïúðâè ïúò â Àé-
òîñ áåøå ñúçäàäåí Ó÷åíè÷åñêè ãâàðäåéñêè îòðÿä íà ÑÓ „Õðèñ-
òî Áîòåâ”. Öåðåìîíèÿòà ïî âðú÷âàíå íà çíàìåòî íà ãâàðäåéöè-
òå íà ïëîùàäà áåøå åäíî îò íàé-çàïîìíÿùèòå ñå ñúáèòèÿ íà 
2019 ãîäèíà.

Ïðåç àïðèë êìåòúò Âàñèë Åäðåâ è èçïúëíèòåëÿò ïîäïèñàõà äî-
ãîâîðà çà ðåìîíòà íà óëè÷íèòå íàñòèëêè â ñåëàòà ×åðíà ìîãèëà, 
×åðíîãðàä è Òîïîëèöà, à äîáðîâîëöèòå îò èíèöèàòèâàòà „Áúäè 
÷îâåê”ïîäõâàíàõà òðàäèöèîííàòà çà Àéòîñ êàìïàíèÿ „Âåëèê-
äåíñêà âå÷åðÿ çà ïåíñèîíåðè â íóæäà”. Âåëèêäåíñêèÿò áëàãîò-
âîðèòåëåí êîíöåðò áåøå íà 15 àïðèë, ïî òîâà âðåìå ó÷èòåëè 
íà ÑÓ “Õðèñòî Áîòåâ” òðúãíàõà “íà ó÷èëèùå” â Îêñôîðä. Çàïî-
÷íà è àêòèâíèÿò ñåçîí íà ðåìîíòèòå. Ðåõàáèëèòàöèÿòà íà óëè÷-
íàòà ìðåæà â Àéòîñ ñòàðòèðà ñúñ  “Ñòàíöèîííà” è “Âàñèë Ëåâ-
ñêè”. Òðúãíà è “Ïîõîäúò íà êíèãèòå” â Í× “Âàñèë Ëåâñêè 1869”, 
à â êâàðòàë “Ñòðàíäæà” èçáðàõà „Ìèñ è Ìèñòúð Ðîìà“ ïî ïîâîä 
Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà ðîìèòå. Áàñêåòáîëåí êëóá “Âèõúð”- Àé-
òîñ ñïå÷åëè ïúðâè ïðîåêò ïî Ïðîãðàìà íà ÌÌÑ „Ñïîðò çà äå-
öàòà â ñâîáîäíîòî âðåìå  2019”. Îò 6 àïðèë ïúê ïóñíàõà áåçïëà-
òåí çà ãðàæäàíèòå ïðåâîç äî Ãðîáèùíèÿ ïàðê.

Ðîòàðè êëóá - Àéòîñ, ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà Îáùèíà Àéòîñ îð-
ãàíèçèðà çà ãðàæäàíèòå ëåêöèÿ íà ïðîô. ä-ð Ïàíàéîò Êóðòåâ 
â ðîäíèÿ ìó ãðàä, 30 äðúâ÷åòà çàñàäè Îáùèíàòà â Ñåäìèöà-
òà íà ãîðàòà, à àéòîñêîòî ÷èòàëèùå âçå äà ñå ãîòâè çà 150-ãî-
äèøåí þáèëåé.

Ìëàäèòå íà Àéòîñ ñå çàðåêîõà äà ïðåâúðíàò ïàðêà â áîòà-
íè÷åñêà ãðàäèíà è îðãàíèçèðàõà çàñàæäàíå íà åêçîòè÷íè äúð-
âåòà è õðàñòè. Â Ñåäìèöàòà íà ãîðàòà òðàäèöèîííî çàñàæäàõà 
äðúâ÷åòà â ãðàäà è ñåëàòà. Èíèöèàòèâåí êîìèòåò „Âîèíñêà ïà-
ìåò” ïúê ïîêàçà ìàêåòà íà ïàìåòíèêà íà çàãèíàëèòå âîèíè. Îá-
ùèíàòà îáÿâè, ÷å çàïî÷âà èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêò „Ðåêîíñòðóê-
öèÿ è ðåõàáèëèòàöèÿ íà óëè÷íà ìðåæà íà òåðèòîðèÿòà íà îáùè-
íà Àéòîñ“, â êîéòî ñà âêëþ÷åíè óëèöèòå „Ïàíàéîò Âîëîâ”, „Âà-
ñèë Ëåâñêè”, „Ñòåôàí Êàðàäæà”, „Ñòàíöèîííà”, „Ïàñêàë ßíàêè-
åâ”, „Äèì÷î Êàðàãüîçîâ” (äî óëèöà „Öàð Îñâîáîäèòåë“), „Öàð 
Îñâîáîäèòåë” (îò ÄÑÊ äî Àâòîãàðà). Êìåòúò ïîêàíè íà êîíñóë-
òàöèè ïðåäñòàâèòåëè íà ìåñòíèòå ïîëèòè÷åñêè öåíòðàëè çà îï-
ðåäåëÿíå íà ñúñòàâèòå íà ÑÈÊ çà åâðîèçáîðèòå.

Âåëèêäåíñêèòå ïðîÿâè áÿõà â õîä. Òðàäèöèîííè ñïîðòíè Âå-
ëèêäåíñêè òóðíèðè ïî âîëåéáîë, àêðîáàòèêà, áàñêåòáîë è áîð-
áà çà íàãðàäèòå íà Îáùèíà Àéòîñ îðãàíèçèðàõà Îáùèíàòà è 
ñïîðòíèòå êëóáîâå. Â ñðåäàòà íà àïðèë ïúê ñå ïðîâåäå íàöèî-
íàëåí òóðíèð ïî øàõìàò â ïàìåò íà Èâàí Øîïîâ. Ïîðåäíî èç-
äàíèå èìàøå è Îáùèíñêîòî ôîëêëîðíî íàäïÿâàíå „Îò Öâåòíè-
öà äî Ãåðãüîâäåí” - êîíêóðñ ñ ó÷àñòèåòî íà ïðåäñòàâèòåëíè ãðó-
ïè íà ó÷èëèùàòà è ÷èòàëèùàòà. Èìàøå è îïåðà çà äåöà è áëà-
ãîòâîðèòåëåí êîíöåðò íà åêèïà íà „Áúäè ÷îâåê - Àéòîñ”. Òðàêèé-
ñêî äðóæåñòâî „1897 Ïåéî Êèïðèëîâ” îòêðè íàáèðàòåëíà ñìåò-
êà çà èçãðàæäàíå íà ïàìåòíèê íà ïàòðîíà ñè. Ñòàðòèðà è êàì-
ïàíèÿ çà íàáèðàíåòî íà ñðåäñòâà çà ïàìåòíèê íà çàãèíàëèòå 
âúâ âîéíèòå â Àéòîñ. Ðåøåíèåòî çà ìÿñòîòî íà ìîíóìåíòà âçå  
Îáùèíñêèÿò ñúâåò. 

Òåàòðàëíèòå øêîëè íà ÑÓ “Õðèñòî Áîòåâ” - ãðàä Àéòîñ - “Ãåí-
ãåð÷å” è “Çëàòíèòå êëþ÷åòà” èìàõà áëåñòÿùî ó÷àñòèå íà íàöè-
îíàëíèÿ ôåñòèâàë “Ìëàäè òàëàíòè” â Íàöèîíàëíèÿ äâîðåö íà 
äåöàòà â Ñîôèÿ. À â ÑÓ „Íèêîëà Âàïöàðîâ“ ñòàðòèðà ïðèåìúò 
íà ïúðâîêëàñíèöè ñ „Äåí íà îòâîðåíèòå âðàòè“.

Ïî òîâà âðåìå ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àéòîñ Êðà-
ñèìèð Åí÷åâ ïîêàíè ãðàæäàíèòå íà ïóáëè÷íî îáñúæäàíå íà  èç-
ïúëíåíèå  è ïðèêëþ÷âàíåòî íà îáùèíñêèÿ  áþäæåò çà 2018 ãî-
äèíà, à Îáùèíàòà ïëàíèðà ñîöèàëíèòå óñëóãè çà 2020 ãîäèíà è 
ïðèå Îáùèíñêà  ïðîãðàìà  çà  çàêðèëà íà äåòåòî. Îáùèíñêèòå 
òúðãîâñêè äðóæåñòâà îò÷åòîõà äåéíîñòòà è ôèíàíñèòå ñè â Îá-
ùèíñêèÿ ñúâåò. Â Äåíÿ íà îòâîðåíè âðàòè â ÐÑ - Àéòîñ, øåñòîê-
ëàñíèöè âëÿçîõà â ñúäåáíàòà çàëà ñ ðèñóíêè, ïîäãîòâåíè çà êîí-
êóðñ, â ðàìêèòå íà Îáðàçîâàòåëíàòà ïðîãðàìà íà ÌÎÍ è ÂÑÑ. 
Îáùèíàòà âçå äà òðåòèðà ïëîùèòå ñðåùó êúðëåæè, à çåìåäåë-
ñêèòå ïðîèçâîäèòåëè - ïà ïðúñêàò íàñàæäåíèÿòà.

Ïàê ïðåç àïðèë íà ïëîùàä “Ñâîáîäà” â Àéòîñ ñå ñúñòîÿ òúð-
æåñòâåíà öåðåìîíèÿ ïî âðú÷âàíå íà ïðåäñòàâèòåëíîòî çíàìå 
íà VІ-è Ó÷åíè÷åñêè ãâàðäåéñêè îòðÿä íà Ñðåäíî ó÷èëèùå “Õðèñ-
òî Áîòåâ”. Öåðåìîíèÿòà áåøå ïîä ïàòðîíàæà íà ïðåçèäåíòà íà 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ Ðóìåí Ðàäåâ.

Àéòîñêèòå êàðàòåêè ñ ÷åòèðè ìåäàëà îò Äúðæàâíîòî ïúðâåí-
ñòâî â Áóðãàñ. Îáÿâåíè áÿõà ïîáåäèòåëèòå â Ïðàçíèêà-êîíêóðñ 
„Îò Öâåòíèöà äî Ãåðãüîâäåí 2019”, Îáùèíàòà îñèãóðè ïàðè÷íè 
íàãðàäè çà íàé-äîáðèòå òàíöüîðè è ïåâöè, Áîòåâöè ñå çàâúðíà-
õà îò Òóðöèÿ ïî ìåæäóíàðîäåí ïðîåêò „Ãîòîâè, ñòàðò! Ïî-äîáúð 
æèâîò ÷ðåç ñòàðèòå èãðè“.

Ñ ãðàíäèîçíåí òóðíèð “Øàõìàòåí ìåìîðèàë” è 91 øàõìàòèñòè 
Àéòîñ è Áóðãàñ  ïî÷åòîõà ïîêîéíèÿ òðåíüîð è øàõìàòåí äåÿòåë 
ì.ñ. Èâàí Øîïîâ. Ïàê òîãàâà Àéòîñ ñå ñäîáè ñ øàìïèîí è âèöå-
øàìïèîí íà Áúëãàðèÿ ïî ñâîáîäíà áîðáà. Â íàâå÷åðèåòî íà Âå-
ëèêäåí Í× “Âàñèë Ëåâñêè 1869” îðãàíèçèðà Òðàäèöèîíåí äåòñêè 
ïðàçíèê “Äà áîÿäèñàìå ÿéöàòà” íà ïëîùàä “Ñâîáîäà”.

Îáùèíñêîòî òúðãîâñêî äðóæåñòâî “Ìåäèöèíñêè öåíòúð” І 
ÅÎÎÄ îò÷åòå 100 000 ëâ. ïðèõîäè ïîâå÷å îò ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. 
Ñòàíà ÿñíî, ÷å íÿìà ìåäèöèíêà ñåñòðà, êîÿòî äà ïîëó÷àâà ïîä 
800 ëâ., à ñðåäíàòà çàïëàòà â äðóæåñòâîòî å 1380 ëâ.

ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ Â ÑËÅÄÂÀÙÈß ÁÐÎÉ.
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ÎÁÙÈÍÀ ÀÉÒÎÑ 
ÂÀÆÍÎ ÇÀ ÂÑÅÊÈ ÀÉÒÎÇËÈß!

ÑÒÐÎÃÎ ÇÀÁÐÀÍÅÍÎ å íåðåãëàìåíòèðàíîòî èçõâúðëÿ-
íå íà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè â êîíòåéíåðèòå çà áèòîâè îòïà-
äúöè,  ðå÷íè êîðèòà, íèâè, ãîðñêè òåðèòîðèè, ïúòèùà, äåðå-
òà. Íàðóøèòåëèòå ùå áúäàò íàêàçâàíè ñ ãëîáè.

Âñåêè ãðàæäàíèí íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà, æåëàåù 
äà äåïîíèðà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè, òðÿáâà äà ïîäàäå çàÿâ-
ëåíèå äî êìåòà íà îáùèíà Àéòîñ è äà ïîëó÷è Ðàçðåøåíèå 
îò êìåòà íà îáùèíà Àéòîñ çà èçâîçâàíåòî íà ñòðîèòåëíèÿ 
îòïàäúê äî ñúîòâåòíàòà ïëîùàäêà.

Çàÿâëåíèåòî ñå ïîäàâà â Öåíòúðà çà óñëóãè è èíôîðìà-
öèÿ íà ãðàæäàíèòå â ñãðàäàòà íà Îáùèíà Àéòîñ èëè ÷ðåç 
åëåêòðîííà ïîùà íà àäðåñ: aetos5@abv.bg

Ëèöå çà êîíòàêòè: Êàòÿ Èâàíîâà - ìëàäøè åêñïåðò, Äè-
ðåêöèÿ „ÒÑÓÐÐ”, ñòàÿ ¹ 6, òåë. 0897992321

Â ðàçãàðà íà çèìíèÿ îòîïëè-
òåëåí ñåçîí íÿêîëêî ñúâåòà êúì 
ãðàæäàíèòå íà îáùèíàòà, êîèòî ùå 
ïîìîãíàò âúâ âúçäóõà äà ñå îòäå-
ëÿò ïî-ìàëêî ôèíè ïðàõîâè ÷àñòè-
öè, âðåäíè çà ÷îâåøêîòî çäðàâå.

Íà òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà Àéòîñ 
ãîëÿì áðîé äîìàêèíñòâà ñå îòîïëÿ-
âàò íà äúðâà.  Äîáðå å äà çíàåòå, ÷å 
ãîðåíåòî íà ñóõè, à íå íà òîêó-ùî îò-
ñå÷åíè äúðâà, ùå íàìàëè ñ íàä 40% 
îòäåëÿíèòå åìèñèè íà ôèíè ïðàõî-
âè ÷àñòèöè.

Äðóãà âàæíà ïîëçà îò ãîðåíåòî íà 
ñóõè äúðâà å, ÷å òå ñà ïî-êàëîðè÷íè, 
òîåñò ñ ïî-ìàëêî äúðâåí ìàòåðèàë ùå 
ñå ïîñòèãíå æåëàíèÿ êîìôîðò íà îòî-
ïëåíèå, àêî, ðàçáèðà ñå, êîìèíèòå ñà 
äîáðå ïî÷èñòåíè îò ñàæäè.

Àêî ñå îòîïëÿâàòå ñ âúãëèùà, ñúùî 
ìîæåòå äà ïðåäïðèåìåòå îïðåäåëå-
íè ñòúïêè, ñ êîåòî äà äîïðèíåñåòå 
çà ïî-÷èñò âúçäóõ. Ìîæåòå äà êóïó-
âàòå âúãëèùà ñ ïî-âèñîêî åíåðãèéíî 
ñúäúðæàíèå, çàùîòî òå ñúäúðæàò ïî-
ìàëêî ñÿðà è ïåïåë, è ñúîòâåòíî ïðè 

èçãàðÿíåòî èì ñå åìèòèðàò ïî-ìàë-
êî âðåäíè âåùåñòâà. À è òàêèâà âú-
ãëèùà ñà ñ ïî-âèñîêî åíåðãèéíî ñú-
äúðæàíèå, è çà ñåçîíà ùå Âè å íóæ-
íî ïî-ìàëêî êîëè÷åñòâî. Çàòîâà, ïðè 
ïîêóïêà íà âúãëèùà å äîáðå äà ïîèñ-
êàòå îò ïðîäàâà÷à ñåðòèôèêàò çà êà-
ëîðè÷íîñòòà èì.

Àêî âñè÷êè ñå ñúîáðàçÿâàìå ñ 
òåçè ñúâåòè, òîâà ùå ïîìîãíå âúâ 
âúçäóõà äà ñå îòäåëÿò ïî-ìàëêî 
ôèíè ïðàõîâè ÷àñòèöè, âðåäíè çà 
÷îâåøêîòî çäðàâå.

2019-à íà ñòðàíèöèòå íà 
Ïðåç àïðèë äîéäå íîâèíàòà çà îäîáðåí òðåòè îáùèíñêè ïðî-

åêò çà Äîìà çà ñòàðè õîðà. Çà òðè ãîäèíè Îáùèíà Àéòîñ èí-
âåñòèðà íàä 220 õèë. ëâ. â ñòàð÷åñêèÿ äîì. Çà ïúðâè ïúò â Àé-
òîñ áåøå ñúçäàäåí Ó÷åíè÷åñêè ãâàðäåéñêè îòðÿä íà ÑÓ „Õðèñ-

âåñòíèê „Íàðîäåí ïðèÿòåë”

Ðàáîòíî çàñåäàíèå â êìåòñêèÿ êàáèíåò

Êîíñóëòàöèè ïðåäè åâðîâîòà

ÈÊ „Âîèíñêà ïàìåò” - Àéòîñ

Çàïîâÿäàéòå âñåêè ïîíåäåëíèê è ñðÿäà, îò 18:00 ÷àñà, äà óñåòèì ìà-
ãèÿòà íà áúëãàðñêèòå òàíöè è äà íàó÷èì õîðà îò âñÿêà åäíà åòíîãðàôñêà 
îáëàñò íà Áúëãàðèÿ! 

Çà èíôîðìàöèÿ: 0884 056457 è íà ëè÷íî ñúîáùåíèå! Íàøàòà öåë å äà 
çàïàçèì è ñúõðàíèì áúëãàðñêèÿ ôîëêëîð! 

Ðåïåòèöèèòå ñå ïðîâåæäàò âäÿñíî îò öåíòðàëíèÿ âõîä íà Âîåíåí êëóá 
- Àéòîñ!

Çàïîâÿäàéòå âñåêè ïîíåäåëíèê è ñðÿäà, îò 18:00 ÷àñà, äà óñåòèì ìà-
ãèÿòà íà áúëãàðñêèòå òàíöè è äà íàó÷èì õîðà îò âñÿêà åäíà åòíîãðàôñêà 

Êëóá çà íàðîäíè òàíöè „Ñëàâåè”

Ïîäãîòâåíà çà ïå÷àò å ïúðâàòà „Èñòîðèÿ íà ñåëî Äðÿíêîâåö“. Æåëàå-
ùèòå äà áúäàò ñïîìîùåñòâîâàòåëè çà èçäàâàíåòî íà êíèãàòà è äà ïîëó÷àò 
åêçåìïëÿð îò íåÿ, ìîãàò äà ñå îáàäÿò íà ñëåäíèòå òåëåôîíè:
0897498765 - Ñòîéêà Âðúá÷åâà 0884228823 - Áàëþ Êàë÷åâ
0888541679 - Íèêîëàé Äèìèòðîâ 0888967413 - Ñåâèå Ïåõëèâàíîâà

Ïîäãîòâåíà çà ïå÷àò å ïúðâàòà „Èñòîðèÿ íà ñåëî Äðÿíêîâåö“. Æåëàå-
ùèòå äà áúäàò ñïîìîùåñòâîâàòåëè çà èçäàâàíåòî íà êíèãàòà è äà ïîëó÷àò 
åêçåìïëÿð îò íåÿ, ìîãàò äà ñå îáàäÿò íà ñëåäíèòå òåëåôîíè:
0897498765 - Ñòîéêà Âðúá÷åâà 0884228823 - Áàëþ Êàë÷åâ
0888541679 - Íèêîëàé Äèìèòðîâ 0888967413 - Ñåâèå Ïåõëèâàíîâà

Îò àâòîðèòå íà „Èñòîðèÿ íà ñåëî Äðÿíêîâåö“



Íàâðúõ ðîæäåíèÿ ìó äåí, íà 8 
ÿíóàðè, ðàçãîâàðÿìå ñ Âåñåëèí 
Êàçàêîâ - ñúçäàòåëÿò íà ïúð-
âàòà çà Àéòîñ íàñòîëíà èãðà - 
„Desant KzK”.

- Ã-í Êàçàêîâ, „Äåñàíò” ëè 
å ïúðâàòà íàñòîëíà èãðà, êî-
ÿòî ñòå ñúçäàëè?

- Àç èìàì äâàìà áðàòÿ è ñìå 
ñ ìíîãî ìàëêà ðàçëèêà âúâ âúç-
ðàñòòà. Òà êàòî äåöà ñå îïèòâà-
õìå äà ïðàâèì øàõ çà òðèìà... 
×åñòíî êàçàíî, íèùî èíòåðåñ-
íî íå ñå ïîëó÷è, äîñòà ðèñó-
âàõìå è ïðîáâàõìå, íî... íå 
ñå ïîëó÷è. Áåøå ïðèáëèçèòåë-
íî îêîëî 1988-89-à, íÿìàì òî-
÷åí ñïîìåí.

- Ñúâñåì íàêðàòêî - êàê ñå 
èãðàå èãðàòà „Desant KzK”?

- Â ñàéòà íà èãðàòà www.
kazaka.info/bg/ ñúì ïóáëè-
êóâàë âñè÷êî íåîáõîäèìî, 
çà äà ñå òåñòâàò ïðàâèëà-
òà è äà ñå âèäè èãðàòà. Âñå-
êè, êîéòî èìà æåëàíèå, 
ìîæå äà ñè ïðèíòèðà ìà-
òåðèàëèòå. Ñ íîæè÷êà, êó-
òèéêà è êàáàð÷åòà ìîæå äà 
ñè íàïðàâè åäíî ñîáñòâå-
íî êîïèå. Ñúñ ñèíà ìè íà-
ïðàâèõìå òîâà çà ïî-ìàëêî 
îò ÷àñ. Âèäåîòî ìîæå äà ñå 

âèäè âúâ ñàéòà http://kazaka.
info/homemade-game-or-book-
game/. Òîâà å íàêðàòêî... 

- Ìàëêèÿò âúâ âèäåîòî ãî-
âîðè íà ãðúöêè?!

- Äà, çàùîòî ïðàâè çàïèñà çà 
ïðèÿòåëè îò ó÷èëèùå. Âèäåîòî 
å íà ãðúöêè, íî ñúì ñèãóðåí, ÷å 
íå å íóæåí ïðåâîä. Àç ñúùî èñ-
êàõ äà å íà ãðúöêè, çàðàäè ãðúö-
êè èçäàòåëñòâà. Îïèòâàìå ñå äà 
íàïðàâèì èãðàòà êàòî êíèæêà-
èãðà „Íàïðàâè ñè ñàì”, íî òàì 
(â Ãúðöèÿ) êîëåëàòà ñå çàâúðòàò 
áàâíî è òðóäíî.

- Êàêâè ñà ïðàâèëàòà?
-  Èãðàòà äî ãîëÿìà ñòåïåí å 

âäúõíîâåíà îò äåñàíòà â Íîð-
ìàíäèÿ. Ïðèçíàâàì ñè, òåçè 
ñúáèòèÿ ñà ìè ñëàáîñò. Ñëàâà 
Áîãó, áëàãîäàðåíèå íà ïðåäèø-
íàòà ìè ðàáîòà, óñïÿõ äà âèäÿ 
íÿêîè îò ìåñòàòà, êúäåòî ñà ñå 
ðàçèãðàëè òåçè ñúáèòèÿ. À òå, 
áåç ïðåóâåëè÷åíèå, ñà ïðîìå-
íèëè ñâåòîâíàòà èñòîðèÿ. È êàê-
òî ìîæåòå äà ñå äîñåòèòå, öåë-
òà íà âñåêè èãðà÷ å äà íàïðàâè 
äåñàíò íà ïðîòèâíèêîâèÿ áðÿã. 
Âñåêè êîðàá ñè èìà ñïåöèôè÷-
íà ñèëà è ñïåöèôè÷íî äâèæå-
íèå, ïîäîáíî íà øàõà. Òå (äâè-
æåíèåòî è ñèëàòà íà ôèãóðèòå) 

îòãîâàðÿò íà èñòèíñêèòå êëàñî-
âå áîéíè êîðàáè îò âðåìåòî íà 
Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà. Èãðà-
òà å àáñòðàêòíà âîåííà ñòðà-
òåãèÿ, íî ñìåÿ äà òâúðäÿ, ÷å å 
äîñòà ïî-áëèçî îò øàõà äî ðå-
àëíîñòòà. Âñåêè èãðà÷ ðàçïî-
ëàãà ñ ôëîòà îò Ëèíåéíè êî-
ðàáè, Êðàéöåðè, Ðàçðóøèòåëè, 
Ïîäâîäíèöè, Òðàë÷èöè, Áðîíå-
êàòåðè, Ìèííîíîñöè, è ñ ïîìî-
ùòà íà òàçè ôëîòà èãðà÷úò òðÿá-
âà äà ïîäñèãóðè Äåñàíòíèòå êî-
ðàáè äà äîñòèãíàò äî ïðîòèâíè-

êîâèÿ áðÿã. Ïðàâèëàòà ñà èíòó-
èòèâíè è òâúðäÿ, ÷å íèêàê íå ñà 
òðóäíè. Äåòå íà 10 ãîäèíè çàó-
÷àâà èãðàòà çà ÷àñ.

- Êàæåòå íè ïîâå÷å çà 
ïðåäñòàâÿíåòî íà „Äåñàíò” 
â Àéòîñ?

- ×åñòíî êàçàíî, ïîâå÷åòî, 
êîèòî äîéäîõà íà ñðåùàòà â 
„Ãåíãåð” âå÷å çíàåõà çà èãðà-
òà è ïðîñòî èñêàõà äà ïîèãðà-
ÿò. Ãîëÿìàòà ÷àñò îò ãîñòèòå íå 
áÿõà îò Àéòîñ. Ïðåäñòàâÿíåòî 
áåøå èíèöèèðàíî è îðãàíèçè-
ðàíî îò Åòíîãðàôñêèÿ êîìïëåêñ 
“Ãåíãåð”, çà êîåòî ñúì áåçêðàé-
íî áëàãîäàðåí. Òåõíèòå î÷àêâà-
íèÿ çà èíòåðåñà íà Àéòîñ êúì 
ñúáèòèåòî áÿõà ìíîãî ïî-ãîëå-
ìè. Íî è ñåãà, êîéòî èìà æå-
ëàíèå, ìîæå äà âèäè èãðàòà â 
êàôåòî íà êîìïëåêñà è äà ïî-
èãðàå. Îñòàâèë ñúì òàì íÿêîë-
êî êîïèÿ.

- Êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñ èãðà-
òà îò òóê íàòàòúê - ùå èìà ëè 
ñåðèéíî ïðîèçâîäñòâî?

- Ñåðèéíîòî ïðîèçâîäñòâî 
å åäíî ñêúïî íà÷èíàíèå, êîå-
òî àç ëè÷íî íå ìîãà äà èçïúëíÿ 
íà òîçè åòàï. Â êðàéíà ñìåòêà, 
âñè÷êî îïèðà äî ïàðè è âðåìå. 
Îòâîðåí ñúì çà âñÿêàêâè ïðåä-
ëîæåíèÿ îòíîñíî ñúâìåñòíî èç-
äàâàíå, ïðàâà çà èçäàâàíå è ò.í. 
Âÿðâàì â èãðàòà, êîëêîòî è íåñ-
êðîìíî äà çâó÷è - òÿ èìà îãðî-
ìåí ïîòåíöèàë.

Èìà ñâåòëèíà â êðàÿ íà òóíå-
ëà ñ îíëàéí âåðñèÿòà, íî íàé-
ðàíî ïðåç ëÿòîòî íà 2020-à. 
Òîâà, êîåòî å ïî ñèëèòå ìè å 
äà äîâúðøà êíèæêàòà çà äå-
ñàíòà â Íîðìàíäèÿ è ïðèëîæå-
íèåòî „Íàïðàâè ñè ñàì”, è òå 
äà áúäàò èçäàäåíè êàòî äåòñêà 
êíèãà-èãðà, ïðèáëèçèòåëíî òàçè 
åñåí. Íî âñè÷êî å Áîæà ðàáî-
òà... ïðåäïî÷èòàì äà íå êàçâàì 
“Õîï” ïðåäè äà ñúì ñêî÷èë.

- Èìàòå ëè èäåè çà äðó-
ãè èãðè?

- Íåùî ïîâå÷å ...
- Êàê Âè õðóìíà èäåÿòà è 

êîé Âè ïîìîãíà äà ÿ ðåàëè-
çèðàòå?

- Èäåÿòà çà èãðàòà ñå ðîäè 
ïðåäè ïîâå÷å îò 20 ãîäèíè. Îò 
1999 äî 2001 ðàáîòåõ êàòî ìî-
òîðèñò íà ïîäâîäíèöà “Íàäåæ-
äà” âúâ ÂÌÁ-Âàðíà. Íà áîðäà 
íà ïîäâîäíèöàòà (âúîáùå âúâ 
ôëîòà òîãàâà, ñåãà íå çíàì) 
åäèíñòâåíàòà ðàçðåøåíà èãðà 
áåøå øàõúò. Çàòîâà âñè÷êè ìî-
ðÿöè ñà äîáðè øàõìàòèñòè. È 
òàêà, èãðàåì ñè íèå øàõ ñ êî-
ëåãèòå è ñå äðàçíèì, ÷å âîþâà-
ìå ñ êîí÷åòà è ïåõîòèíöè, à ñìå 
ïîäâîäíè÷àðè. Òîãàâà êàçàõ íà 
øåãà, ÷å ùå íàïðàâÿ èãðà, ïî-õó-
áàâà îò øàõà è ùå áúäå çà ìî-
ðÿöè. È òàêà ñå çàïî÷íà. Èç-
ïîëçâàõ èãðèòå “Ìîðñêè ìàíå-
âðè” è “Øàõ” è çàáúðêàõ åäèí 
ìèêñ. Ïúðâîòî ãîòîâî êîïèå íà 
êàðòàòà áåøå íàïðàâåíî ñ ìî-

ëèâè è ôëóìàñòåðè îêîëî 2004 
ãîäèíà ïðèáëèçèòåëíî, îùå ñè 
ãî ïàçÿ. Ïúðâèòå ôèãóðêè íà-
ïðàâèõ îò ñàïóí, çàùîòî ñ òîâà 
íàé-ëåñíî ñå ðàáîòåøå, ïîñëå 
ãè ëàêèðàõ. ×óäíî å, ÷å èçäúð-
æàõà ïîâå÷å îò 10 ãîäèíè ïðåäè 
äà ñå ðàçïàäíàò. Êîé ìè ïîìàãà 
ëè? Ìîÿò åêèï å ìîåòî ñåìåé-
ñòâî. Â ñàéòà ñúì ïóáëèêóâàë
ñíèìêà íà åêèïà ìè.

ÍÏ
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Ñêúïè ÷èòàòåëè íà âåñò-
íèê “Íàðîäåí ïðèÿòåë”,

Ïðåç 2020 ãîäèíà âåñòíèê 
“×åðíîìîðñêè ôàð” å ñ íîâà 
öåíà è ïåðèîäè÷íîñò. Áóðãà-
ñêîòî èçäàíèå èçëèçà òðè ïúòè 
ñåäìè÷íî - â ïîíåäåëíèê, ñðÿ-
äà è ïåòúê. Êàòî íåðàçäåëíà 
÷àñò îò “×åðíîìîðñêè ôàð”, 
íàëîæèòåëíî áåøå âåñòíèê 
“Íàðîäåí ïðèÿòåë” äà ïðîìå-
íè ãðàôèêà ñè íà èçäàâàíå. 
Ïðåç íîâàòà ãîäèíà ùå ìîæå-
òå äà ÷åòåòå àéòîñêîòî ïå÷àò-
íî èçäàíèå â ïîíåäåëíèê è ïå-
òúê, à íå êàêòî äîñåãà - â ïîíå-
äåëíèê è ÷åòâúðòúê.

ÍÏ

Íà 9 ÿíóàðè ò.ã. Á×Ê - Àéòîñ 
ïîëó÷è ïàêåòèðàíè õðàíèòåë-
íè ïðîäóêòè çà ïîäïîìàãàíå 
íà íàé-íóæäàåùèòå ñå ãðàæäà-
íè íà Îáùèíà Àéòîñ. Â èçïúë-
íåíèå íà Îïåðàòèâíàòà ïðî-
ãðàìà çà õðàíè è/èëè îñíîâ-
íî ìàòåðèàëíî ïîäïîìàãàíå 
íà íàé-íóæäàåùè ñå ëèöà, ñú-
ôèíàíñèðàíà îò Ôîíäà çà åâ-
ðîïåéñêî ïîäïîìàãàíå íà íàé-
íóæäàåùè ñå ëèöà, ïðîäóêòèòå 
ñà ðàçòîâàðåíè è ñêëàäèðàíè 
â ïóíêòà íà óëèöà “Ïàðêîâà” 
52 â Àéòîñ.  

Ðàçäàâàíåòî ùå ñå èçâúðø-
âà â ïóíêòà îò äîáðîâîëöè íà 
Á×Ê - Àéòîñ  îò 16 ÿíóàðè äî 
28 ôåâðóàðè 2020 ãîäèíà, âñå-
êè äåëíè÷åí äåí îò îò 10:00 äî 
13:00 ÷àñà. 

Îò 13 ÿíóàðè (ïîíåäåëíèê), 
êìåòîâåòå íà íàñåëåíè ìåñ-
òà è êìåòñêèòå íàìåñòíèöè ùå 
ïîëó÷àò ïàêåòèòå íà ïðàâîè-
ìàùèòå â ñåëàòà. Îáùî îêîëî 
1000 äóøè îò îáùèíà Àéòîñ ùå 
ïîëó÷àò õðàíèòåëíàòà ïîìîù, 
600 ñà ãðàæäàíèòå íà Àéòîñ, 
âêëþ÷åíè â ñïèñúöèòå.

Âñåêè ïðàâîèìàù ùå ïî-
ëó÷àâà ñúîòâåòíèòå ïðîäóêòè 
ñðåùó äîêóìåíò çà ñàìîëè÷-
íîñò è ïîäïèñ. Âñè÷êè ïðàâîè-
ìàùè ùå ïîëó÷àò ïî 24,570 êã 
îò 16 âèäà õðàíèòåëíè ïðîäó-
êòè: ïøåíè÷íî áðàøíî – 2 êã; 
îðèç – 1 êã; ñïàãåòè – 1 êã; ëþ-
òåíèöà – 0,500 êã; çåëåí ôàñóë 
êîíñåðâà – 2,400 êã; äîìàòè 
áåëåíè – 1,600 êã; ãðàõ çåëåí – 
1,600 êã; ãþâå÷ êîíñåðâà – 1,600 
êã; êîíôèòþð – 0,500 êã; ãîâåæ-
äî â ñîáñòâåí ñîñ êîíñåðâà – 

0,300 êã; ãîâåæäè êþôòåòà â áÿë 
ñîñ êîíñåðâà – 0,600 êã; ïèëå 
ôðèêàñå êîíñåðâà – 0,300 êã; 
êîíñåðâà ðèáà – 0,170 êã; çðÿë 
ôàñóë – 3 êã; ëåùà – 4 êã; îëèî 
– 4 ëèòðà.

Ïðàâî íà ïîäïîìàãàíå ïî 
ïðîãðàìàòà èìàò:

Ëèöà è ñåìåéñòâà, ïîä-
ïîìàãàíè ïî Íàðåäáà ¹ ÐÄ-
07-5 îò 2008 ã. çà óñëîâèÿòà è 
ðåäà çà îòïóñêàíå íà öåëåâà 
ïîìîù çà îòîïëåíèå (ÄÂ, áð. 
49 îò 2008 ã. è ñëåäâàùè èçìå-
íåíèÿ) çà îòîïëèòåëåí ñåçîí 
2017/2018 ã.;

Ìàéêè (îñèíîâèòåëêè), êî-
èòî ïîëó÷àâàò ìåñå÷íè ïîìî-
ùè çà îòãëåæäàíå íà äåòå äî 
íàâúðøâàíå íà åäíà ãîäèíà 
ïî ðåäà íà ÷ë. 8, àë. 1 è àë.5 
îò Çàêîíà çà ñåìåéíèòå ïî-
ìîùè çà äåöà (ÇÑÏÄ) êúì ìå-
ñåö 08.2019 ã.;

Ëèöà è ñåìåéñòâà, ïîëó÷è-
ëè åäíîêðàòíà ïîìîù çà ó÷å-
íèöè, çàïèñàíè â ïúðâè êëàñ 
ïî ÷ë. 10à îò ÇÑÏÄ çà ó÷åáíà-
òà 2018/2019 ã.;

Ëèöà ñ íàä 90 íà ñòî ñòå-
ïåí íà óâðåæäàíå ñ îïðå-
äåëåíà ÷óæäà ïîìîù è íèñêè 
ëè÷íè äîõîäè îò ïåíñèÿ (äî 
348,00 ëâ.), êîèòî ïîëó÷àâàò ìå-
ñå÷íà ôèíàíñîâà ïîäêðåïà ïî 
ðåäà íà ÷ë. 70 îò Çàêîíà çà õî-
ðàòà ñ óâðåæäàíèÿ (ÇÕÓ) êúì 
ìåñåö 08.2019ã.;

Ëèöà è ñåìåéñòâà, êîèòî 
ïîëó÷àâàò ìåñå÷íè ïîìîùè çà 
îòãëåæäàíå íà äåòå ñ òðàéíî 
óâðåæäàíå ïî ðåäà íà ÷ë. 8ä îò 
ÇÑÏÄ êúì ìåñåö 08.2019 ã.;

Ëèöà è ñåìåéñòâà, ïîëó-
÷èëè åäíîêðàòíè èëè ìåñå÷-
íè ïîìîùè, ïðåäíàçíà÷åíè çà 
ïðåâåíöèÿ è ðåèíòåãðàöèÿ, îò-
ãëåæäàíå íà äåòåòî ïðè áëèçêè 
è ðîäíèíè è â ïðèåìíè ñåìåé-
ñòâà ïî ðåäà è óñëîâèÿòà íà 
Ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà 
Çàêîíà çà çàêðèëà íà äåòåòî 
(ÏÏÇÇÄ) êúì ìåñåö 08.2019 ã., 
à ïî îòíîøåíèå íà åäíîêðàò-
íèòå ïîìîùè, çà ïåðèîäà îò 
01.01.2019 ã. äî 31.08.2019 ã.;

Ëèöà è ñåìåéñòâà, èíöèäåíò-
íî ïîñòðàäàëè îò áåäñòâèÿ è 
àâàðèè ïðè ôîðñìàæîðíè îá-
ñòîÿòåëñòâà, ïîäïîìîãíàòè ñ 
åäíîêðàòíà ïîìîù ïî ðåäà íà 
÷ë. 16 îò Ïðàâèëíèêà çà ïðè-
ëàãàíå íà Çàêîíà çà ñîöèàë-
íî ïîäïîìàãàíå (ÏÏÇÑÏ), âúç 
îñíîâà íà óñòàíîâåíîòî èí-
äèâèäóàëíî íèâî íà ìàòåðè-
àëíî ëèøåíèå çà ïåðèîäà îò 
01.01.2019 ã. äî 31.08.2019 ã.
Îïåðàòèâíàòà ïðîãðàìà ñå óï-
ðàâëÿâà îò Àãåíöèÿòà çà ñî-
öèàëíî ïîäïîìàãàíå è ñå îñú-
ùåñòâÿâà ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà 
ìåñòíèòå âëàñòè.

ÍÏ

Èãðàòà å âäúõíîâåíà îò äåñàíòà â 
Íîðìàíäèÿ, ïðîìåíèë ñâåòîâíàòà èñòîðèÿ

1000 ãðàæäàíè ùå ïîëó÷àò 
ïàêåòè ñ ïî 25 êã õðàíè

êîâèÿ áðÿã. Ïðàâèëàòà ñà èíòó-
èòèâíè è òâúðäÿ, ÷å íèêàê íå ñà 
òðóäíè. Äåòå íà 10 ãîäèíè çàó-

Íà 9 ÿíóàðè ò.ã. Á×Ê - Àéòîñ 
ïîëó÷è ïàêåòèðàíè õðàíèòåë-
íè ïðîäóêòè çà ïîäïîìàãàíå 
íà íàé-íóæäàåùèòå ñå ãðàæäà-
íè íà Îáùèíà Àéòîñ. Â èçïúë-

ïàêåòè ñ ïî 25 êã õðàíèïàêåòè ñ ïî 25 êã õðàíè
Ðàçäàâàíåòî íà ïîìîùèòå çàïî÷âà íà 16 ÿíóàðè 

â ïóíêòà íà óëèöà „Ïàðêîâà” â Àéòîñ

Âåñåëèí Êàçàêîâ å åêèïà ñè - ñúïðóãàòà Ñâåòëà-
íà è ñèíà Èîàí

Èäåÿòà å îò âðåìåòî, êîãàòî Âåñêî å ìîòîðèñò íà 
ïîäâîäíèöà “Íàäåæäà”

Êàçàêîâ íà ïðåäñòàâÿíåòî íà èãðàòà â “Ãåíãåð”

Ñêúïè ÷èòàòåëè íà âåñò-
íèê “Íàðîäåí ïðèÿòåë”,

„Íàðîäåí ïðèÿòåë“ - âå÷å 
â ïîíåäåëíèê è ïåòúê



„Черноморски фар“

Отделението по ревма-
тология на УМБАЛ - Бургас 
отбеляза  10 години от сво-
ето създаване. Това е 
единствено подобно отде-
ление не само за Бурга-
ска, а и за Сливенска и 
Ямболска област. Над 12 
000 са пациентите, преми-
нали през отделението за 
този период. То е специ-
ализирано в диагностика и 
терапия на възпалителни, 
дегенеративни и обменни 
ставни заболявания, въз-
палителна и дегенератив-
на патология на гръбнач-
ния стълб и системни забо-
лявания на съединителна-
та тъкан.  Годишно тук на-
мират медицинска помощ 
около 1600 души, повечето 
от които с възпалителни 
заболявания. 

„Когато създавахме от-
делението преди десет го-
дини, бяхме лекар и поло-
вина. Сега тук работят пе-
тима специалисти-ревма-
толози и един специали-
зант, а целият екип е от 18 
души. Тук идват пациенти 
не само от Бургас, Сливен 
и Ямбол, а и от Хасково, 
Кърджали, имали сме от 
Сандански, от Благоев-
град. Отделението отгова-
ря на трето ниво на компе-
тентност по медицински 
стандарт „Ревматология“ и 
всичко, което се работи в 
клиниките по ревматоло-
гия в София и Варна, се 
прави и тук", обясни д-р 
Иван Казмин, основател и 

началник на отделението.
„Благодаря на д-р Ка-

змин и на целия екип, Бур-
гаски регион е един от къс-
метлиите, че има такова 
отделение. Всичко, което 
се работи като ревматоло-
гия в страната, се изпълня-
ва и тук. Това не става от 
само себе си, това става с 
много труд и усилия“, под-
черта изпълнителният ди-
ректор на УМБАЛ - Бургас 
д-р Бойко Миразчийски, 
който поднесе поздравле-
нията си на екипа на отде-
лението.

Благодарни пациенти съ-
що уважиха тържеството и 
споделиха, че на тези ле-
кари и сестри дължат здра-
вето и живота си.

„Ако не бяха лекарите 

тук, нямаше да оживея. Да-
доха ми втори шанс. Осем 
месеца не бях диагности-
цирана, чувствах се много 
зле, бях с постоянна тем-
пература, отпадналост и 
никой не знаеше какво ми 
има. Оказа се автоимунно 
заболяване. Тук ми поста-
виха диагноза и ме вдигна-
ха на крака, от шест годи-
ни съм в ремисия“, споде-
ли Биляна Петкова.

„На тях дължа здравето 
си и им поднасям огромни-
те си благодарности. За 
първи път бях приет в това 
отделение преди десет го-
дини. Оттогава с тези лека-
ри сме заедно. Бях практи-
чески обездвижен, не мо-
жех да напускам дома си. 
Сега съм на крака и рабо-
тя“, разказа Станимир Ка-
рагьозов, първият пациент 
на отделението.

Бургазлийка атакува шефското място 
в Българския фармацевтичен съюз

12 000 пациенти са преминали през него

Отделението по ревматология на УМБАЛ - 
Бургас чества своята десета годишнина

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВА
Съгласно заповед № РД-01-7/09.01.2020 г. на за кмет на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за про-

дажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ 
№48619.505.998 по КККР на гр. Царево, с площ от 315 кв.м., с трайно предназна-
чение-урбанизирана, с АЧОС №2002/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 21 735 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначалната тръж-

на цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Ца-

рево до 16,00 ч. на 30.01.2020г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 31.01.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в за-

печатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наименованието на участ-
ника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за учас-
тие -2173,50 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по сметка на Община 
Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 30.01.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията-03.02.2020г. , час-10,45 часа, място- за-
седателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

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

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-4/09.01.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ 
№48619.505.994 по КККР на гр. Царево,  с площ от 349 кв.м., с трайно предназ-
начение-урбанизирана, с АЧОС №2000/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 24 081 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначалната тръж-

на цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Ца-

рево до 16,00 ч. на 30.01.2020г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 31.01.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в за-

печатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наименованието на участ-
ника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за учас-
тие -2408,10 лева -10 % от началната тръжна цена,  вносим по сметка на Община 
Царево-  ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 30.01.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията-03.02.2020г. , час-10,15 часа, място- за-
седателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

Стра ни ца 9 13-14 ЯнУари 2020
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ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-6/09.01.2020 г. на за кмет на общината
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ 
№48619.505.996 по КККР на гр. Царево, с площ от 347 кв.м., с трайно предназна-
чение-урбанизирана, с АЧОС №2001/11.11.2019 г

Начална тръжна цена – 23 943 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  първоначалната тръж-

на цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Ца-

рево до 16,00 ч. на 30.01.2020г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 31.01.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в за-

печатани и непрозрачни пликове, със залепен етикет с наименованието на участ-
ника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за учас-
тие -2394,30 лева -10 % от началната тръжна цена, вносим по сметка на Община 
Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най-късно  до 30.01.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията-03.02.2020г. , час-10,30 часа, място- за-
седателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.-

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

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

П ъ р в и я т 
пациент на 
Отделението 
- Станимир 
Карагьозов, 
със старшата 
сестра Бисе-
ра Райчева

Целият екип на Отделението по ревматология

Д-р Бойко Миразчийски (вдясно) поднася поз-
дравления на основателя и началник на Отделени-
ето по ревматология д-р Иван Казмин

Ще санират 
сградата, мислят и 
за повишение на 

лекарските заплати

ина ПЕтрОВа 

Бургаският магистър-фар-
мацевт Любима Бургазлиева 
се кандидатира за шеф на 
Българския фармацевтичен 
съюз. Конгресът, на който 
ще се избере нов председа-
тел на съсловната организа-
ция ще се проведе на 7, 8 и 9 
февруари. 

„Да, издигнала съм канди-
датурата си за председател 
на Управителния съвет на 
Българския фармацевтичен 
съюз и основната ми задача 
е да бъде изработен отделен 
закон за аптеките“, заяви за 
„Черноморска фар“ Бургаз-
лиева, която понастоящем 
оглавява Регионалната коле-
гия на организация за Бургас 
и региона. Тя е ерудиран и 
уважаван в гилдията специа-

лист. Освен магистър-
фармацевт, има и за-
вършена специалност 
„Право“. 

Засега е ясна номи-
нацията на още един 
кандидат. Това е бив-
шият шеф на Изпълни-
телната агенция по ле-
карствата проф. Асена 
Стоименова. Не е из-
вестно дали настоящи-
ят председател на БФС 
проф. Илко Гетов ще 
поиска нов мандат. 

„Редно е дейността 
на аптеките да бъде ре-
гулирана, защото има 
много нерешени про-
блеми, като започнем 
от собствеността, от 
отстраняване на въз-
можността за верти-
кална интеграция про-

изводител - търговец на едро 
- аптека, неуреден статут на 
курортните аптеки, аптечно 
обслужване на места с вре-
менно събиране на хора, ка-
то бежански лагери и др.“, 
коментира Бургазлиева.

Тя посочи и други пробле-
ми в сектора, като забраната 
за генерична замяна на ме-
дикаменти, работа за качест-
вено ново повишаване на 
квалификацията на фарма-
цевтите, включително да мо-
гат да препоръчват и пред-
писват определени лекар-
ствени продукти. По думите 
й, новият закон за аптеките, 
одобрен след обществено 
обсъждане, ще съдейства ап-
теките да заемат действител-
ното си място на здравни за-
ведения, каквото са по за-
кон.Любима Бургазлиева



Ìèõàèë ÊÎËÅÂ

Îòáîðúò íà „×åðíîìîðåö“ 
(Áóðãàñ) çàïèñà äðàìàòè÷íà 
çàãóáà â 15-èÿ êðúã íà Íàöèî-
íàëíàòà áàñêåòáîëíà ëèãà 
(ÍÁË). Ìîì÷åòàòà íà Éîðäàí 
Êîëåâ îòñòúïèõà êàòî ãîñòè íà 
„ßìáîë“ ñúñ 70:73. Áóðãàçëèè 
ïðîïóñíàõà âúçìîæíîñòòà ïðè 
ïîáåäà äà äðúïíàò ïðåä ñúïåð-
íèêà ñè. Ñëåä èçèãðàâàíåòî íà 
ñðåùàòà äâàòà òèìà ñå íàìè-
ðàò íà ïîñëåäíèòå äâå ìåñòà 
â êëàñèðàíåòî ñ ïî 17 òî÷êè. 
Íàé-ðåçóëòàòåí çà ìîðñêèÿ 
òèì áå àìåðèêàíåöúò Äæàìàë 
Êèíã, êîéòî âêàðà 19 òî÷êè, à 
çàïèñàëèÿò äåáþò íåãîâ ñúíà-
ðîäíèê Äæåéñúí Ôèøåð äîáà-
âè 18.

Â èãðà ñå çàâúðíà è ñúðáè-
íúò Ìèëåíêî Âåëêîâè÷, êîéòî 
òðè ñåäìèöè áå â ðîäèíàòà ñè 

è íå óñïÿ äà áúäå â Áúëãàðèÿ 
çàðàäè çàáàâåíà âèçà.

„Òîâà áå ìíîãî áîëåçíåíà è 
äðàìàòè÷íà çàãóáà çà íàñ. Èç-
ïóñíàõìå øàíñà äà ñå îòëåïèì 
îò äúíîòî. Ïðåäè ìà÷à êàçàõ 
íà ìîì÷åòàòà, ÷å íèå ñìå ïî-
êëàñíèÿò îòáîð è ïðîäúëæàâàì 
äà ñìÿòàì, ÷å òîâà å òàêà. Èìà-
õìå æåëàíèå çà ïîáåäà, íî íå 
íè äîñòèãíà ñïîêîéñòâèå è 
ìàëêî ïîâå÷å ðàçóì. Íåñúìíå-
íî âëèÿíèå ñè îêàçà è ôàêòúò, 
÷å Âåëêîâè÷ íÿìàøå êàê äà 
òðåíèðà ñ íàñ, çàðàäè ïðîáëå-
ìèòå ñè ñ âèçàòà. Íîâèÿò èãðà÷ 
Ôèøåð âñå îùå íå ñå å ñðàáî-
òèë ñ òèìà. Òîé äúëãî âðåìå íå 
å èãðàë, íî ïúê ñè èìà ñàìî-
÷óâñòâèåòî, ÷å ìîæå äà äàäå 
íà îòáîðà äîñòà. Íåãîâèÿò òèï 
íà èãðà å ìàëêî â ñòèë ÍÁÀ, 
íàäÿâàì ñå, ÷å ùå ìîæå äà 
ïàñíå íà íàøèÿ îòáîð“, çàÿâè 

ïðåä âåñòíèê „×åðíîìîðñêè 
ôàð“ òðåíüîðúò íà áóðãàçëèè 
Éîðäàí Êîëåâ.

Çà ðàçëèêà îò ïðåäíèÿ äâó-
áîé ñðåùó „Ëåâñêè-Ëóêîéë“, 
êîãàòî Êîëåâ íå ñêðè ïðåòåí-
öèèòå ñè êúì ñúäèèòå, êîèòî 
ñïîðåä íåãî íå ñà ïîêàçàëè åä-
íàêúâ êðèòåðèé, ñåãà íàñòàâ-
íèêúò ñìÿòà, ÷å àðáèòðèòå ñà 
ñå ñïðàâèëè äîáðå.

„Ñòàðàõà ñå â òîçè ìà÷. Äî-
ïóñíàõà íÿêîëêî ãðåøêè, íî 
âñè÷êî áå â ðàìêèòå íà íîð-
ìàëíîòî. Íå å èìàëî íÿêàêâè 
ôðàïàíòíè îòñúæäàíèÿ. Êàòå-
ãîðè÷íî ïðè÷èíàòà äà çàãóáèì 
â ßìáîë íå ñà ñúäèèòå“, äîáà-
âè áîòåâãðàä÷àíèíúò.

Â ñëåäâàùèÿ êðúã íà ÍÁË 
„×åðíîìîðåö“ ïðèåìà ñúñòàâà 
íà „Ñïàðòàê“ (Ïëåâåí). Ñðåùà-
òà å íà 18 ÿíóàðè â çàëà „Áîé-
÷î Áðúíçîâ“ îò 18:00 ÷àñà.
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Çà òðèíàäåñåòè ïúò ùå ñå ñúñòîè 
òóðíèðúò ïî øàõìàò „Êóïà ßíêî Ãþ-
çåëåâ“. Ñúáèòèåòî ùå áúäå íà 8 ôåâ-
ðóàðè îò 10:30 ÷àñà â õîòåë „Àêâà“. 
Îðãàíèçàòîðè íà ïðîÿâàòà ñà 
ØÊ „Áóðãàñ-64“ è íàñëåäíèöèòå íà 
Ãþçåëåâ.

Ùå ñå èãðàå øâåéöàðñêà ñèñòåìà â 
îñåì êðúãà. Êîíòðîëúò çà èãðà å 10 

ìèíóòè íà ñúñòåçàòåë, ïëþñ 5 ñåêóí-
äè äîáàâêà.

Òóðíèðúò å ñ íàãðàäåí ôîíä 1000 ëâ. 
è å áåç òàêñà çà ó÷àñòèå. Çàïèñâàíå-
òî å âúçìîæíî äî 16:00 ÷àñà íà 7 ôåâ-
ðóàðè íà àäðåñ: zhivko.zhekov@gmail.
com. Ó÷àñòíèöèòå òðÿáâà äà ïîòâúð-
äÿò ñâîåòî ïðèñúñòâèå äî 10:10 ÷àñà 
íà 8 ôåâðóàðè.

ÑÊÀÍÄÀË Øàõìàòåí òóðíèð îòíîâî 
ùå ïî÷åòå ëåãåíäàòà ßíêî Ãþçåëåâ

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÀ ÇÀÃÓÁÀ ÇÀ 
„×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ“ Â ßÌÁÎË

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

„×åðíîìîðñêè ôàð“

Çèìíàòà ïîäãîòîâêà çà ìëàäèòå òàëàí-
òè îò øêîëàòà íà „Íåôòîõèìèê“ çàïî÷-
âà.  Îò äíåñ âñè÷êè âúçðàñòîâè ôîðìà-
öèè âëèçàò â ðåäîâíèÿ ñè ñåäìè÷åí òðå-
íèðîâú÷åí ãðàôèê. Îòáîðèòå ùå ñå ãîò-
âÿò çà ìà÷îâåòå îò ïðîëåòíèÿ ïîëóñåçîí 

â ñïîðòåí öåíòúð „Èçãðåâ“, à íÿêîè îò 
òÿõ ùå âçåìàò ó÷àñòèå â íàöèîíàëíè è 
ìåæäóíàðîäíè òóðíèðè èëè ùå ïðîâåäàò 
ïîäãîòâèòåëíè ëàãåðè.

ßñíî çàñåãà å ó÷àñòèåòî íà „øåéõîâå-
òå“ îò îòáîðà çà äåöà, ðîäåíè ïðåç 2008 
ãîäèíà, ñ òðåíüîð Òîäîð Òîïàëîâ, â òóð-
íèðà „ATRIM SUPERSTARS CUP 2020”, 

êîéòî ùå ñå ïðîâåäå îò 30 ÿíóàðè äî 2 
ôåâðóàðè â Ïëîâäèâ. Òàì „çåëåíèòå“ íà-
äåæäè ùå ïðåìåðÿò ñèëè ñ îòáîðè êàòî 
„Èíòåð“ (Ìèëàíî), „Áîòåâ“ (Ïëîâäèâ) 
ÖÑÊÀ (Ñîôèÿ) è äðóãè. 

Ïðåç òàçè ñåäìèöà ùå áúäàò ïîòâúð-
äåíè è òóðíèðíèòå è êîíòðîëíèòå ñðåùè 
çà âñè÷êè îñòàíàëè îòáîðè. Èçâåñòíî äî 
ìîìåíòà å è ÷å äåöàòà, ðîäåíè ïðåç 2005 
è 2006 ãîäèíà, âîäåíè ñúîòâåòíî îò Òî-
äîð Êîé÷åâ è Ìèëåí Õðèñòîâ, ùå ïðîâå-
äàò ñúâìåñòåí çèìåí ëàãåð âúâ Âå-
ëèíãðàä.

„Ïî÷èâêàòà ñâúðøè. Îò äíåñ âñè÷êè 
ñìå íà ëèíèÿ è âëèçàìå â òðåíèðîâú÷íèÿ 
ñè ðèòúì. Ñ òðåíüîðèòå îò øêîëàòà ùå 
íàïðàâèì íà÷àëíà îïåðàòèâêà çà 2020 
ãîäèíà, íà êîÿòî ùå îáîáùèì öåëèòå çà 
âòîðèÿ ïîëóñåçîí è ùå íàïðàâèì ïëàí 
çà ïîäãîòîâêàòà íà âñåêè åäèí îòáîð. Ñè-
ãóðåí ñúì, ÷å âñè÷êè òðåíüîðè îò êîëåê-
òèâà ñà íåòúðïåëèâè äà ñå âèäÿò ñ îòáî-
ðèòå ñè è äà çàïî÷íàò îòíîâî ðàáîòà. 
Çíàì, ÷å è äåöàòà íÿìàò òúðïåíèå, òàêà 
÷å âñè÷êè ñ âúëíåíèå îòêðèâàìå ãîäèíà-
òà“ – ñïîäåëè äèðåêòîðúò íà øêîëàòà íà 
„Íåôòîõèìèê“ Êîñòàäèí Äæàìáàçîâ.

ÎÁßÂÀ
ÇÏÊ “Óñïåõ“ -ñåëî Àñïàðóõîâî

Êàíè âñè÷êè ñâîè ÷ëåí êîîïåðàòîðè íà èçâúíðåäíî îáùî ñúáðàíèå 
ïðè ñëåäíèÿ

ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ
Åäíà åäèíñòâåíà òî÷êà -èçáîð íà îñîáåí ïðåäñòàâèòåë è íåãîâèòå 

ïðàâîìîùèÿ â ÇÏÊ „Óñïåõ“.
Ñúáðàíèåòî ùå ñå ñúñòîè íà 1.02.2020 ãîäèíà îò 11.30 ÷àñà.
Ïðè ëèïñà íà íåîáõîäèìèÿ êâîðóìè ùå ñå ïðîâåäå ñëåä åäèí ÷àñ.
Íÿìà îñèãóðåí ïðåâîç, ïîëçâà ñå ãðàäñêè òðàíñïîðò.

ÎÁÙÈÍÀ  ÖÀÐÅÂÎ
ÎÁßÂÀ

Ñúãëàñíî çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-17/09.01.2020 ã. íà çà êìåò íà îáùèíàòà
ÎÁÙÈÍÀ ÖÀÐÅÂÎ

ÎÒÊÐÈÂÀ ïðîöåäóðà ïî ïðîâåæäàíå íà ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà ïðîäàæ-
áà íà íåäâèæèì èìîò-÷àñòíà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, à èìåííî: ÏÈ ¹48619.505.973 
ïî ÊÊÊÐ íà ãð. Öàðåâî,  ñ ïëîù îò 235 êâ.ì., ñ òðàéíî ïðåäíàçíà÷åíèå-óðáàíèçè-
ðàíà, ñ À×ÎÑ ¹1992/08.11.2019 ã

  Íà÷àëíà òðúæíà öåíà – 16 215 ëâ. áåç ÄÄÑ.
Íàïðàâåíèòå ïðåäëîæåíèÿ íå ìîãàò äà áúäàò ïî-ìàëêè îò  ïúðâîíà÷àëíàòà òðúæ-

íà öåíà ïëþñ 10% . 
Ñðîê çà çàêóïóâàíå íà òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ îò äåëîâîäñòâîòî íà Îáùèíà 

Öàðåâî äî 16,00 ÷. íà 30.01.2020ã. 
 Ñðîê çà ïîäàâàíå íà ïðåäëîæåíèÿòà çà ó÷àñòèå- äî 16,00 ÷. íà 31.01.2020ã. 
Ïðåäëîæåíèÿòà çà ó÷àñòèå ñå ïîäàâàò â äåëîâîäñòâîòî íà Îáùèíà Öàðåâî â çà-

ïå÷àòàíè è íåïðîçðà÷íè ïëèêîâå, ñúñ çàëåïåí åòèêåò ñ íàèìåíîâàíèåòî íà ó÷àñò-
íèêà è èìîòà.

Öåíà íà òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ-100 ëåâà áåç ÄÄÑ è ðàçìåð íà äåïîçèò çà ó÷àñ-
òèå -1621,50 ëåâà -10 % îò íà÷àëíàòà òðúæíà öåíà,  âíîñèì ïî ñìåòêà íà Îáùèíà 
Öàðåâî-  ÂG65 STSA 93003391581610, íàé-êúñíî  äî 30.01.2020ã.

 Äàòà íà îòâàðÿíå íà ïðåäëîæåíèÿòà-03.02.2020ã. , ÷àñ-11,15 ÷àñà, ìÿñòî- çà-
ñåäàòåëíàòà çàëà â ñãðàäàòà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ Öàðåâî.-

Îãëåä íà  èìîòà  ùå ñå èçâúðøâà ïî èñêàíå íà êàíäèäàòà ñëåä çàêóïóâàíå íà 
òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ, âñåêè ðàáîòåí äåí äî äàòàòà íà ïðîâåæäàíå íà òúðãà.

Çà êîíòàêò : Ãàëèíà Âúëåâà – òåë. 0590550-24

ÎÁÙÈÍÀ  ÖÀÐÅÂÎ
ÎÁßÂÀ

Ñúãëàñíî çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-5/09.01.2020 ã. íà çà êìåò íà îáùèíàòà
ÎÁÙÈÍÀ ÖÀÐÅÂÎ

ÎÒÊÐÈÂÀ ïðîöåäóðà ïî ïðîâåæäàíå íà ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà ïðîäàæ-
áà íà íåäâèæèì èìîò-÷àñòíà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, à èìåííî: ÏÈ ¹48619.505.992 
ïî ÊÊÊÐ íà ãð. Öàðåâî,  ñ ïëîù îò 337 êâ.ì., ñ òðàéíî ïðåäíàçíà÷åíèå-óðáàíèçè-
ðàíà, ñ À×ÎÑ ¹1999/11.11.2019 ã

  Íà÷àëíà òðúæíà öåíà – 23 253 ëâ. áåç ÄÄÑ.
Íàïðàâåíèòå ïðåäëîæåíèÿ íå ìîãàò äà áúäàò ïî-ìàëêè îò  ïúðâîíà÷àëíàòà òðúæ-

íà öåíà ïëþñ 10% . 
Ñðîê çà çàêóïóâàíå íà òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ îò äåëîâîäñòâîòî íà Îáùèíà 

Öàðåâî äî 16,00 ÷. íà 30.01.2020ã. 
 Ñðîê çà ïîäàâàíå íà ïðåäëîæåíèÿòà çà ó÷àñòèå- äî 16,00 ÷. íà 31.01.2020ã. 
Ïðåäëîæåíèÿòà çà ó÷àñòèå ñå ïîäàâàò â äåëîâîäñòâîòî íà Îáùèíà Öàðåâî â çà-

ïå÷àòàíè è íåïðîçðà÷íè ïëèêîâå, ñúñ çàëåïåí åòèêåò ñ íàèìåíîâàíèåòî íà ó÷àñò-
íèêà è èìîòà.

Öåíà íà òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ-100 ëåâà áåç ÄÄÑ è ðàçìåð íà äåïîçèò çà ó÷àñ-
òèå -2325,30 ëåâà -10 % îò íà÷àëíàòà òðúæíà öåíà,  âíîñèì ïî ñìåòêà íà Îáùèíà 
Öàðåâî-  ÂG65 STSA 93003391581610, íàé-êúñíî  äî 30.01.2020ã.

 Äàòà íà îòâàðÿíå íà ïðåäëîæåíèÿòà-03.02.2020ã. , ÷àñ-10,00 ÷àñà, ìÿñòî- çà-
ñåäàòåëíàòà çàëà â ñãðàäàòà íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ Öàðåâî.-

Îãëåä íà  èìîòà  ùå ñå èçâúðøâà ïî èñêàíå íà êàíäèäàòà ñëåä çàêóïóâàíå íà 
òðúæíàòà äîêóìåíòàöèÿ, âñåêè ðàáîòåí äåí äî äàòàòà íà ïðîâåæäàíå íà òúðãà.

Çà êîíòàêò : Ãàëèíà Âúëåâà – òåë. 0590550-24

Îòáîðúò íà „×åðíîìîðåö“ 
(Áóðãàñ) çàïèñà äðàìàòè÷íà 

è íå óñïÿ äà áúäå â Áúëãàðèÿ 
çàðàäè çàáàâåíà âèçà.

„Òîâà áå ìíîãî áîëåçíåíà è 
äðàìàòè÷íà çàãóáà çà íàñ. Èç-

ïðåä âåñòíèê „×åðíîìîðñêè 
ôàð“ òðåíüîðúò íà áóðãàçëèè 
Éîðäàí Êîëåâ.
ôàð“ òðåíüîðúò íà áóðãàçëèè 
Éîðäàí Êîëåâ.
ôàð“ òðåíüîðúò íà áóðãàçëèè 

Çà ðàçëèêà îò ïðåäíèÿ äâó-

Ìèõàèë ÊÎËÅÂÌèõàèë ÊÎËÅÂÌèõàèë ÊÎËÅÂ è íå óñïÿ äà áúäå â Áúëãàðèÿ ïðåä âåñòíèê „×åðíîìîðñêè 

„×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ“ Â ßÌÁÎË„×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ“ Â ßÌÁÎË
Áóðãàçëèè ïàäíàõà ñ òðè òî÷êè ðàçëèêà

Ñèëíî íà÷àëî íà ãîäèíàòà 
çà áîðöèòå íà „Áóðãàñ“

Àêàäåìèÿòà íà „Íàôòàòà“ çàïî÷âà ïîäãîòîâêà 



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 - Âÿðà è îáùåñòâî ñ Ãîðàí Áëà-
ãîåâ /ï/
13:30 - Áàé Ãàíüî òðúãâà ïî Åâðîïà /95ã. 
îò ðîæäåíèåòî íà Ãåîðãè Êàëîÿí÷åâ/ 4-ñå-
ðèåí /Áúëãàðèÿ, 1991ã./, 1 åï., ðåæèñüîð 
Èâàí Íè÷åâ, â ðîëèòå: Ãåîðãè Êàëîÿí÷åâ, 
Ñòîÿí Àëåêñèåâ, Åìèë Êîòåâ è äð.
14:05 - Ìàëêè èñòîðèè
14:15 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
14:30 - Òî÷èöà àíèìàöèîíåí ôèëì
14:50 - Ñèä - äåòå íà íàóêàòà 2 àíèìà-
öèîíåí ôèëì
15:15 - Ãèìíàçèÿ "×åðíà äóïêà" 
15:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
16:15 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê
16:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî
17:05 - Ñòàíè áîãàò òâ èãðà/ï/
18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
18:20 - Îùå îò äåíÿ
19:00 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà /53 åï./
20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè
21:00 - Èñòîðèÿ.bg Áúëãàðñêèÿò ãåíèé, 
óäèâèë ñâåòà /2 ÷àñò/
22:00 - Òåëåâèçèîíåí òåàòúð: Õúøîâå ñå-
ðèåí /2 ñåðèÿ/
23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
23:25 - Ñïîðòíè íîâèíè
23:30 - Çàêîíúò íà Äîéë 6 /5 åï./ (12)
00:15 - Êóëòóðà.ÁÃ /ï/
01:15 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðà-
âîñëîâåí ëàéôñòàéë/ï/
02:15 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà /53 åï./ï/
03:15 - Ìàëêè èñòîðèè /ï/
04:15 - Çàêîíúò íà Äîéë 6 /5 åï./ï/ (12)
05:00 - Îùå îò äåíÿ
05:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðîáîòè ïîä ïðè-
êðèòèå" - àíèìàöèÿ, ñ.3 åï.1
06:30 - "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.25
15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" - 
ñ.7 åï.48
16:00 - "Ñïàñèòåëè â ïëàíèíàòà" - 
ñ.3 åï.8
17:00 - bTV Íîâèíèòå
17:30 - "Ëèöå â ëèöå" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå ñ âîäåù Öâåòàíêà Ðèçîâà
17:50 - Ñïîðò òîòî
18:00 - Ïðåìèåðà: "Ñâîáîäåí äóõ" - åï.46
19:00 - bTV Íîâèíèòå - öåíòðàë-
íà åìèñèÿ
20:00 - Ïðåìèåðà: "Çàâèíàãè" - ñ.2 åï.3
21:30 - Ïðåìèåðà: "Âúòðåøåí ÷îâåê" 
- åï.64
22:30 - "Ìåäè÷èòå" - ñ.2 åï.8
23:30 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ
00:00 - "Ìúðòâà òî÷êà" - ñ.4 åï.4

01:00 - "Ñòðåëàòà" - ñ.6 åï.21
01:50 - bTV Íîâèíèòå /ï./
02:20 - "Ïðåäè îáåä" /ï./
04:10 - "Cool...T" /ï./ - ëàéôñòàéë ïðå-
äàâàíå
04:50 - "Âòîðè øàíñ" - åï.27
05:40 - "Ëèöå â ëèöå" /ï./

06:20 - "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" - ñóòðå-
øåí áëîê

09:30 - "Íà êàôå" - ïðåäàâàíå íà NOVA

12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA

12:30 - "Ìîÿò æèâîò" - ñ. 4

13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà) 

15:00 - "×åðíà ðîçà" (ïðåìèåðà) 

16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA

16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå, íà æèâî

17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) 

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 ñ.

21:00 - "Êîøìàðè â êóõíÿòà" - ðèàëèòè

22:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 7

23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA

23:30 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 6

00:30 - "Íîùíà ñìÿíà" - ñ. 3

01:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" 

02:30 - "Ñëúíöå è ëóíà" 

05:20 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 6 /ï/

06:00 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ 
Âëàäî Áåðåàíó
06:59 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèë-
âèÿ ×àëúêîâà
12:00 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ 
Âëàäî Áåðåàíó
13:00 - Íîâèíè
13:15 - Ïúòóâàùî ÷èòàëèùå - ñ Èâàé-
ëî Øîïñêè
14:15 - Ó÷èëèùå çà ðîäèòåëè - ñ Áîæà-
íà Äóäåâà
15:15 - Íîâèíè
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
18:50 - Íîâèíè
19:20 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
20:00 - Ïðåìúë÷àíè èñòèíè - ñ Ìèí-
÷î Õðèñòîâ
21:00 - Áúëãàðèÿ íà æèâî - ñ Èâî Áîæêîâ
22:00 - Øîóòî íà Ìàâðèêîâ - ñ Âàñêî 
Ìàâðèêîâ
23:00 - Íîâèíè
23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî
01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Ó÷èëèùå çà ðîäèòåëè - ñ Áîæà-
íà Äóäåâà
04:30 - Øîóòî íà Ìàâðèêîâ - ñ Âàñêî 
Ìàâðèêîâ
05:30 - Áúëãàðèÿ íà æèâî - ñ Èâî Áîæêîâ

06:00 - "Êàñúë" - ñ. 7 /ï/
06:50 - "Ãîëÿìîòî ñúðöå íà Ëúêè" - êîìå-
äèÿ ñ ó÷. íà Íàòàøà Õåíñòðèäæ, Õàðè Õàì-
ëèí, Àíòîíè Ëåìêå è äð. /ï/
08:50 - "Êîëåäåí òàíö" - ðîìàíòè÷åí 
ôèëì ñ ó÷. íà Àíäðþ Ìàêêàðòè, Ìèøåë 
Íîëäúí, Ñòåôàíè Àí Ìèëñ è äð. /ï/
11:00 - "Êàñúë" - ñ. 7
12:00 - "Îòìúùåíèåòî" - ñ. 4
13:00 - "Âðàã íîìåð åäíî" - òðèëúð ñ ó÷. 
íà Êðèñ Ïðàò, Äæåñèêà ×àñòåéí, Êàéë 
×àíäëúð, Äæåéñúí Êëàðê, Äæîåë Åäãúð-
òúí è äð. /ï/
16:30 - "Æèâà ñòîìàíà" - åêøúí ñ ó÷. íà 
Õþ Äæàêìàí, Êåâèí Äþðàíä, Õîóï Äåéâèñ, 
Äæåéìñ Ðåáõîðí, Àíòúíè Ìàêè, Åâàíäæå-
ëèí Ëèëè è äð. /ï/
19:00 - "Ñîôèÿ - Äåí è Íîù" - ðèàëè-
òè ñåðèàë
20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñ. 5
21:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Îòìúùåíèåòî" - 
åêøúí ñ ó÷. íà Øàÿ Ëåáüîô, Ìåãúí Ôîêñ, 
Äæîø Äþàìåë, Òàéðèéç Ãèáñúí, Äæîí 
Òóðòóðî, Êåâèí Äúí è äð.
00:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñ. 5 /ï/
01:00 - "Æåðòâà íà ñïàñåíèå" - êðèìè-
íàëåí ôèëì ñ ó÷. íà Êåéñè Àôëåê, Ìîðãàí 
Ôðèéìàí, Ìèøåë Ìîíàãàí, Åä Õàðèñ, Åé-
ìè Ðàéúí, Òàéòúñ Óåëèâúð, Äæîí Àøòúí, 

Åéìè Ìàäèãàí è äð.

07:00 - Òåíèñ: Òóðíèð îò ATP â Àäåëà-
èäà, ïúðâè äåí
08:00 - Òåíèñ: Òóðíèð îò ATP â Àäåëàèäà, 
âòîðè äåí, äèðåêòíî
11:00 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Çèì-
íè ìëàäåæêè îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçà-
íà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, ïúðâè ìàíø, ìëà-
äåæè, äèðåêòíî
12:30 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâå-
òîâíà êóïà â Àäåëáîäåí, ãèãàíòñêè ñëà-
ëîì, ìúæå
13:45 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Çèì-
íè ìëàäåæêè îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçà-
íà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, âòîðè ìàíø, ìëà-
äåæè, äèðåêòíî
14:30 - Ñíóêúð: Òóðíèð "Ìàñòúðñ", ïúð-
âè äåí
15:00 - Ñíóêúð: Òóðíèð "Ìàñòúðñ", âòî-
ðè äåí, äèðåêòíî
18:30 - Òåíèñ: Òóðíèð îò ATP â Àäåëà-
èäà, âòîðè äåí
20:00 - Íîâèíè
20:05 - Ñíóêúð: Òóðíèð "Ìàñòúðñ", âòî-
ðè äåí
20:45 - Ñíóêúð: Òóðíèð "Ìàñòúðñ", âòî-
ðè äåí, äèðåêòíî
00:25 - Íîâèíè
00:30 - Ðàëè "Äàêàð", îñìè åòàï
01:00 - Òåíèñ: Òóðíèð îò ATP â Àäåëà-
èäà, âòîðè äåí
04:00 - Ñíóêúð: Òóðíèð "Ìàñòúðñ", âòî-
ðè äåí

07:00 
èäà, ïúðâè äåí
08:00 
âòîðè äåí, äèðåêòíî
11:00 
íè ìëàäåæêè îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçà-
íà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, ïúðâè ìàíø, ìëà-
äåæè, äèðåêòíî
12:30 
òîâíà êóïà â Àäåëáîäåí, ãèãàíòñêè ñëà-
ëîì, ìúæå
13:45 
íè ìëàäåæêè îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçà-
íà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, âòîðè ìàíø, ìëà-
äåæè, äèðåêòíî
14:30 
âè äåí
15:00 
ðè äåí, äèðåêòíî
18:30 
èäà, âòîðè äåí
20:00 
20:05 
ðè äåí
20:45 
ðè äåí, äèðåêòíî
00:25 
00:30 
01:00 
èäà, âòîðè äåí
04:00 
ðè äåí

06:00 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñ. 3
07:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð" 
- ñ. 6 /ï/
08:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 15 /ï/
09:20 - "Äà ñå ïîñìååì"
10:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 12 /ï/
11:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ. 10 /ï/
12:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" - 
ñ. 7 /ï/
13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéí-
äæúð"- ñ. 7
14:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 15
15:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 12
16:00 - "Æåíåíè ñ äåöà" - ñ. 8, 2 åï.à
17:00 - "Ãîðñêèÿò âîèí" - åêøúí-êîìå-
äèÿ ñ ó÷. íà ×úê Íîðèñ, Òåðè Êèñúð, Ìàêñ 
Ãåéë, Ðîñêî Ëèé Áðàóíè è äð. /ï/
19:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ. 10
20:00 - "Ñêîðïèîí" - ñ. 1
21:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" (ïðå-
ìèåðà) - ñ. 7
22:00 - "Ìà÷åòå óáèâà" - åêøúí ñ ó÷. íà 
Äàíè Òðåõî, Ìåë Ãèáñúí, Àíòîíèî Áàíäå-
ðàñ, Àìáúð Õúðä, Ìèøåë Ðîäðèãåñ, Ñîôèÿ 
Âåðãàðà, ×àðëè Øèéí, Ëåéäè Ãàãà, Äåìè-
àí Áè÷èð è äð.
00:10 - "Ñêîðïèîí" - ñ. 1 /ï/
01:00 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð
03:10 - "Íàöèîíàëíà ëîòàðèÿ" /ï/

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ
Òåìïåðàòóðà: 0/9°C
Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 2%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 52%

ÂÒÎÐÍÈÊ
Òåìïåðàòóðà: -1/7°C
Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 2%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 75%

ÂÐÅ ÌÅ ÒÎ Â ÁÓÐ ÃÀÑ
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„×åðíîìîðñêè ôàð“

70 íåòúðïåëèâè áúäåùè ñå-
ìåéñòâà èçáðàõà ñâîÿ äàòà 
çà ñêëþ÷âàíå íà ãðàæäàíñêè 
áðàê îùå â ïúðâèÿ ðàáîòåí 
äåí íà íîâàòà ãîäèíà. Â ñú-
ùèÿ äåí å è ïúðâîòî áðàêî-
ñú÷åòàíèå â Áóðãàñ çà íà-
ñòîÿùàòà ãîäèíà. Ïîñëåäíàòà 
ñâàòáà çà 2019 ãîäèíà ïúê å â 
ïîñëåäíèÿ ðàáîòåí äåí îò ãî-
äèíàòà - 31-âè äåêåìâðè.

Îáùèÿò áðîé íà áðàêîñú÷å-
òàíèÿòà â ìîðñêèÿ ãðàä ïðåç 
2019-à å 973. Â òîâà ÷èñëî 
ïîïàäàò è ñêëþ÷åíèòå 65 ñìå-
ñåíè áðàêîâå ñ ÷óæäåñòðàííè 
ãðàæäàíè. Ïðè òÿõ åäèíèÿò îò 
ïàðòíüîðèòå íàé-÷åñòî å îò 
Ðóñèÿ, Óêðàéíà èëè Òóðöèÿ, 
íî ñå ñðåùàò ïðåäñòàâèòåëè 
è íà ïî-åêçîòè÷íè è äàëå÷íè 
äåñòèíàöèè êàòî Éåìåí, Èí-
äèÿ è ÞÀÐ.

Ïðîäúëæàâà òåíäåíöèÿòà 
íàé-òúðñåíè ñðåä ìëàäîæåí-
öèòå äà ñà äàòè, êîèòî ñå ïîì-
íÿò ëåñíî. Ïðåç òàçè ãîäèíà 
òå ñà íàé-ìíîãî ïðåç ôåâðó-
àðè ìåñåö. Çà 02.02.2020 ã. 
çàñåãà ñà ñå çàïèñàëè 
4 äâîéêè, çà 20.02.2020 ã. - 
6, çà 22.02.2020 ã. ñà 2 è çà 
29.02.2020 ã. - 3 äâîéêè. Êúì 
ìîìåíòà èìà 5 áúäåùè ñå-
ìåéñòâà, êîèòî ñà èçáðàëè 
äàòàòà 10.10.2020 ã. Ðàçáèðà 
ñå, òåçè öèôðè ùå íàðàñíàò 

çíà÷èòåëíî ñ íàáëèæàâàíå-
òî íà èçáðîåíèòå äàòè.

Ïðåç îòìèíàëàòà 2019-à 
ãîäèíà èçíåñåíèòå ñâàòáè íà 
îòêðèòî ñà 14, à òðàäèöèîí-
íî íàé-ïðåäïî÷èòàíè ìåñòà 
îñòàâàò Ìîðñêàòà ãðàäèíà 
è îñòðîâ Ñâåòà Àíàñòàñèÿ. 
Êàòî íîâà è íåñòàíäàðòíà 
ðîìàíòè÷íà äåñòèíàöèÿ çà 
ñêëþ÷âàíå íà áðàê ñå îôîð-
ìÿ Àâèîìóçåé Áóðãàñ, ñëåä 
êàòî åäíà îò äâîéêèòå ñå 
ïðåñòðàøè è ðåøè ïúðâà äà 
ñêðåïè ñâîÿ áðà÷åí ñúþç íà 
êðèëîòî íà ÒÓ-154.

Íàé-ïðåäïî÷èòàíî ìÿñòî çà 
èçâúðøâàíå íà ñâàòáåíè ðè-
òóàëè â Áóðãàñ ïðåç ìèíàëà-
òà ãîäèíà îòíîâî å Êóëòóðåí 
öåíòúð "Ìîðñêî êàçèíî". 176 
ñà âëþáåíèòå äâîéêè, êîèòî 
ïðåç 2019-à ñà èçáðàëè óíè-
êàëíîòî ìó ìåñòîïîëîæåíèå, 
ñú÷åòàâàùî ðîìàíòè÷íèÿ èç-

ãëåä êúì ìîðåòî è ÷óäåñíèòå 
óñëîâèÿ çà çàïå÷àòâàíå íà-
÷àëîòî íà ñåìåéíèÿ æèâîò, 
êîèòî ïðåäîñòàâÿ Ìîðñêàòà 
ãðàäèíà. Çà ñðàâíåíèå, åäâà 
45 äâîéêè ñà ñêëþ÷èëè áðàê â 
òúðæåñòâåíàòà Ðèòóàëíà çàëà 
íà óëèöà „Âàðäàð" ¹ 1.

Òðåòîòî ìÿñòî â ãðàäà, 
êúäåòî âëþáåíèòå ìîãàò íà 
çàêðèòî äà ñè êàæàò çàâåò-
íîòî „äà" å Åêñïîçèöèîíåí 
öåíòúð „Ôëîðà Áóðãàñ", êîå-
òî ñúùî ñú÷åòàâà âåí÷àâêàòà 
ñúñ ñíèìêè çà ñïîìåí ñðåä 
çåëåíèÿ ïåéçàæ íà Ïðèìîð-
ñêèÿ ïàðê.

Íàé-àêòèâíèÿò ñåçîí çà 
æåíèòáà ñè îñòàâà ïåðèî-
äúò îò àïðèë äî îêòîìâðè, à 
íàé-ëþáèì ìåñåö íà âëþáå-
íèòå áóðãàçëèè å ñåïòåìâðè 
ñúñ 134 âåí÷àâêè ïðåç 2019 
ãîäèíà.
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â áóðãàñ

Àâèîìóçåÿò ñòàâà íîâàòà ðîìàíòè÷íà 
äåñòèíàöèÿ ïðè ñâàòáèòå íà îòêðèòî

Â „Ñòðàõ“ ñå 
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Êóï 
òåàòðàë

Òúðñåòå â ðàçïðîñòðàíèòåëñêàòà ìðåæà 
è îáåêòèòå çà ïðîäàæáà íà âåñòíèöè

Çëàòíèòå êíèãè íà Disney

Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå „Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà“
Î Á ß Â ß Â À

íà çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà è îáùåñòâåíîñò, ÷å èìà ñëåäíîòî èíâåñòèöèîííî ïðåäëîæåíèå /ÈÏ/: „Äîñòàâêà, 
ìîíòàæ è âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ íà îáîðóäâàíå â áúëãàðñêèòå ìîðñêè ïðèñòàíèùà çà îáùåñòâåí òðàíñ-
ïîðò ñ íàöèîíàëíî çíà÷åíèå – Âàðíà è Áóðãàñ”. 

Ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ å íàëè÷íà â Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è â ñãðàäàòà íà ÄÏÏÈ â ãð. 
Ñîôèÿ. Ïèñìåíè ñòàíîâèùà è ìíåíèÿ ñå ïðèåìàò â:

– ÌÎÑÂ, ãð. Ñîôèÿ, áóë. „Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà“, ¹ 22, íà âíèìàíèåòî íà Äèðåêöèÿ “Åêîëîãè÷íà îöåíêà, îöåíêà 
íà âúçäåéñòâèåòî âúðõó îêîëíàòà ñðåäà è ïðåäîòâðàòÿâàíå íà çàìúðñÿâàíåòî“ – îòäåë „ÅÎ è ÎÂÎÑ“;

– ñãðàäàòà íà ÄÏÏÈ, ãð. Ñîôèÿ, áóë. „Øèï÷åíñêè ïðîõîä“ ¹ 69, åò. 0, 1 è 4, òåë.: 02 807 99 90, åmail: 
a.alexandrov@bgports.bg

Ïðîåêò ¹BG16M1OP001-4.001-0005 „Òåõíè÷åñêà ïîìîù çà ïîäãîòîâêàòà è ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêò „Äîñòàâêà, ìîíòàæè 
âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ íà  ïðèñòàíèùíè ïðèåìíè ñúîðúæåíèÿ (ÏÏÑ) â áúëãàðñêèòå ïðèñòàíèùà çà îáùåñòâåí òðàíñïîðò 

ñ íàöèîíàëíî çíà÷åíèå“, ñúôèíàíñèðàí îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ÷ðåç Åâðîïåéñêèòå ñòðóêòóðíè è èíâåñòèöèîííè  ôîíäîâå
âåð. 0.1/06.12.2019 ã.             ÄÇÇÄ „ÏÎÐÒ ÊÎÍÑÓËÒ”

„×åðíîìîðñêè ôàð“„×åðíîìîðñêè ôàð“„×åðíîìîðñêè ôàð“

70 íåòúðïåëèâè áúäåùè ñå-
ìåéñòâà èçáðàõà ñâîÿ äàòà 

äåñòèíàöèÿ ïðè ñâàòáèòå íà îòêðèòîäåñòèíàöèÿ ïðè ñâàòáèòå íà îòêðèòî
70 áóðãàñêè 
äâîéêè 
çàïàçèõà 
äàòà îùå â 
ïúðâèÿ 
ðàáîòåí äåí 
îò 2020-à

íà çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà è îáùåñòâåíîñò, ÷å èìà ñëåäíîòî èíâåñòèöèîííî ïðåäëîæåíèå /ÈÏ/: 
ìîíòàæ è âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ íà îáîðóäâàíå â áúëãàðñêèòå ìîðñêè ïðèñòàíèùà çà îáùåñòâåí òðàíñ-
ïîðò ñ íàöèîíàëíî çíà÷åíèå – Âàðíà è Áóðãàñ”

Ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ å íàëè÷íà â Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è â ñãðàäàòà íà ÄÏÏÈ â ãð. 
Ñîôèÿ. Ïèñìåíè ñòàíîâèùà è ìíåíèÿ ñå ïðèåìàò â:

– ÌÎÑÂ, ãð. Ñîôèÿ, áóë. „Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà“, ¹ 22, íà âíèìàíèåòî íà Äèðåêöèÿ “Åêîëîãè÷íà îöåíêà, îöåíêà 
íà âúçäåéñòâèåòî âúðõó îêîëíàòà ñðåäà è ïðåäîòâðàòÿâàíå íà çàìúðñÿâàíåòî“ – îòäåë „ÅÎ è ÎÂÎÑ“;

Çåâçåöè çàáúðêàõà Áåâúðëè 
Õèëñ ñ Ìåäåí ðóäíèê
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