


Дона МИТЕВА

„Ситуацията за танцуващи-
те в момента е просто абсурд-
на! Не виждам смисъл в това 
да отвориш моловете, а да 
забраниш тренировките за де-
ца на открито. Не виждам сми-
съл и в това да са разрешени 
тренировки за възрастни, а да 
са забранени за деца. Разби-

рам, че събирането на много 
хора в затворени простран-
ства е опасно. Но тогава защо 
се отварят моловете и ресто-
рантите? Абсурдно е и про-
зрачно се вижда, как опреде-
лени интереси управляват жи-
вота на масите“, разсъждава 
ядосвайки се хореографът Пе-
тя Стойкова, основател, пре-
подавател на Танцова школа 
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4 Да танцуваш онлайн е като да се 
целуваш през целофан, категорична 
е Петя Стойкова

4 „Категоричен съм, от дома не 
можем да развиваме нашето 
изкуство“, обяснява Бойчо Янев

Петя Стойкова е категорична, че трябва да има силна връзка между танцува-
щите, а и с публиката, която може да се осъществи единствено на живо. От след-
ващата седмица се подновяват репетициите на открито



"×ЕÐ ÍÎ МÎÐ ÑÊИ ÔАÐ" ЕАД 
Иçäаòåë: 

Дèìèòúð Íèêоëоâ 

Ãëа âåн ðå äаê òоð:
Ñèë âèÿ Øаòú ðо âа Âñè÷êè ïðàâà ñà çàïàçåíè. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà èíôîðìàöèÿòà îò "×åðíîìîðñêè ôàð" ïîä êàêâàòî è äà å ôîðìà, áåç ïðåäâàðèòåëíî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå 

îò ïðèòåæàòåëÿ íà àâòîðñêèòå ïðàâà èëè áåç ïîçîâàâàíå íà èçòî÷íèêà å çàáðàíåíî. Âñå êè àâ òîð íî ñè ïåð ñî íàë íà îò ãî âîð íîñò çà ïó áëè êà öèÿ òà ñè. 

"×åðíîìîðñêè ôàð" å 
ó÷ðåäèòåë è ÷ëåí íà 
Áúëãàðñêè ìåäèåí 
ñúþç (ÁÌÑ)

Ðåïîðòåðè è ðåäàêòîðè: 0878/424676 • Êîðåñïîíäåíò: Àéòîñ 0558/2-35-27 • Ðåêëàìà: Äèðåêòîð 0897 546 055 
Ñ÷åòîâîäñòâî: 056/82 54 35 • Òåëåôîí çà ðåêëàìà: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

АДÐЕÑ ÍА ÐЕДАÊÖИßТА:
óë."Мèëèн êаìúê" 9, åò.3 

"×åð но ìоð ñêè ôаð"
e-ma il: far@chfar.com

info@faragency.bg

Âåñòíèêúò å íîñèòåë íà íàãðà-
äàòà "Ñâ.Êîíñòàíòèí Êèðèë Ôè-
ëîñîô" íà ÁÀÐÌ.

Íîñèòåë e íà íàãðàäàòà "Çëàòíî 
ïåðî" íà ÑÁÆ.

Âåñò íè êúò å íî ñè òåë íà îð äåí "Ñâ. ñâ. Êè ðèë è Ìå òî äèé", 
âòî ðà ñòå ïåí. ×ëåí å íà Áúë ãàð ñêà òà àñî öè àöèÿ íà ðå ãèî íàë-
íè òå ìå äèè (ÁÀÐÌ).

Ãåоðãè ÐÓÑИÍÎВ

При липсата на кондукторки в 
месеците на извънредно положе-
ние, а сега и извънредна обста-
новка, в градския транспорт 
плъзнаха гратисчии. Ìоделът е 
следният – влизат, преструват се, 
че се чекират и разчитат до края 
на дестинацията им да не се качи 
контрола. Â доста от курсовете 
след определени часове няма 
кондукторки, тъй като са на 4-ча-

сов работен ден, във връзка с ко-
ронавирусната пандемия. ßвно 
находчиви хитреци са забеляза-
ли този факт и опитват да спестя-
ват от пътувания в електронните 
си карти.

Наш репортер стана свидетел 
на пореден случай, в който нор-
мално изглеждащ господин бе 
„хванат“ от контролüорка, която 
се качи на проверка по време на 
курс за Ìеден рудник. Êогато му 
бе поискана картата за проверка 

дали се е валидирал, той започна 
да увърта. Â крайна сметка, мина 
преглед през проверяващия апа-
рат, който показа, че не се е че-
кирал. Êонтролüорката заяви на 
шофüора да спре, тъй като още 
бе близо до спирката и да отвори 
вратата.

„Този господин го познавам, 
редовно пътува без да се чеки-
ра“, каза тя. Той пък зачудено я 
запита: „Êой ви ги даде тези ма-
шинки, бе?“ и слезе.

Óправителят на „Áургасбус“ 
инж. Петко Äрагнев обясни, че 
кондукторки няма в часовете 
след 19:30 часа, тъй като тогава 
пътникопотокът е по-малък. Пър-
воначално до последно продава-
щите билетчета са работили до 
16:00 часа. След като обаче наро-
дът взе да излиза на работа и 
разходки, интервалът е увелича-
ван няколко пъти, за да стигне до 
19:30 часа.

„Следим пътникопотока и по-
стоянно променяме работното 
им време. Тези, които бяха в от-
пуск ги върнахме. Îтделно от то-
ва проверителите са увеличени 
като бройка. Трудно е да се каже 
в тази променяща се ежедневно 
ситуация колко са гратисчиите. 
Сигурно има пропуски, но според 
мен е минимален, защото във 
фирмата има постоянно видео-
наблþдение. Тяхната задача е да 
следят в автобусите, в които ня-
ма кондуктори, шофüорите дали 
си вършат работата, таксуват 
ли“, обясни той.

Äрагнев добави, че проверя-
ват и пътните листи на шофüори-
те дали при тях са се качвали 
проверители.

„На практика остават минима-
лен брой курсовете, в които не се 
е качил такъв. Ãрадът сме го раз-
делили на зони, ако в едната не 
се качи проверител, то в другата 
ще се качи. Öелта е да се сведе 
до минимум гратисчийството. Â 
момента, в който се нормализи-
рат нещата, ще върнем кондукто-
рите на 8 часа“, заяви управите-
лят на общинския превозвач.

Òàêñàòà íà òî
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„Äþн“.
Проф. Тодор Êантарджиев 

от Националния оперативен 
щаб заяви на брифинг, че за-
сега не се планира да се отво-
рят школите и танцови клубо-
ве по латино, народни танци 
или всякакъв вид друг хорео-
графии от страх за евентуално 
заразяване. „Çасега препоръ-
ката е да танцувате по двама 
вкъщи“, каза той. Не би след-
вало в закрито помещение да 
има много хора, е мнението 
на професора.

По този начин подписката 
на над 8 хиляди и 500 души, ко-
ито настояват за отприщване  
на танците се оказва като зов 
в пустиня.

„Äа танцуваш онлайн е като 
да се целуваш през целофан. 
Ãуби се съществена част от 
връзката между танцуващите. 
Този метод според мен е за-
винаги изгубен за децата. Ìи-
слехме си, че те са хай-тек по-
коление, но това, което виж-
дам сега е мощна апатия и 
липса на интерес към онлайн 
общуването. È слава Áогу“, 
продължава коментара си 
Стойкова.

Çа нея варианта е с репети-
ции на открито поне до есен-
та.  

Çа невъзможността да се 
осъществи този вариант пък 
обяснява хореографът  и худо-
жествен ръководител на Тан-
цов ансамбъл „Ëазур“  Áойчо 
ßнев. Той дава пример, че ус-
ловно ако се приеме, че в 
един бургаски комплекс като 
„Славейков“, ако има пет клу-
ба по танци, а обикновено ре-
петициите се провеждат след 

18.00 часа и мястото, където 
да се танцува е определено 
точно, то до късно вечерта 
трябва да се извъртят репети-
циите на въпросните клубове. 
Не трябва да се забравя и то-
ва, че парковете са и за раз-
ходка, и за майките с деца, и 
за велосипедистите.

„Аз   също подписах петици-
ята, която колегите направи-
ха, в която се изложи искане-
то да се разреши отварянето 
на нашите зали. Ние разчита-
ме на определена бройка хо-
ра. Âярно, че нашата работа е 
много специфична. Аз лично 
се подписах, но от друга стра-
на, имам и своите резерви и 
притеснения. Нашата игра е 
за колан и за ръце – дори и 10 
човека да са. Èначе няма 
ефект – усещането, когато не 
си за ръка е съвсем друго“, 
обяснява хореографът.

Îт фолклорен клуб „Ëазур“ 
са направили и онлайн танц, 
който е заснет на клип. Õоро-
то го играе всеки у дома си – 

около 40 души. Èма над 180 
хиляди гледания. „Ìного е ат-
рактивно, много харесвания, 
но това е само да покажем, че 
в тази карантина се танцува 
поединично. Ëипсва ни обаче 
залата, атмосферата, конта-
кта. Êатегоричен съм обаче, 
че по този начин ние не мо-
жем да развиваме нашето из-
куство. То иска отпадане на 
карантината и да се танцува 
на живо“, обобщава ßнев. Той 
е на ясно и с това, че ако при 
него, който вече е пенсионер, 
изчакването не е фатално, за-
щото има някакви финансови 
постъпления, то при младите 
му колеги, които изцяло се 
препитават от клубовете и 
преподаването на танци  - то-
ва е фатално. Те нямат никак-
ви доходи, затова и настояват 
да се възстанови работата.

По думите на известния 
бургаски хореограф, има и 
още един деликатен момент и 
това са хората, които трябва 
да се върнат към заниманията 

си с танците. „Õората няма да 
искат, страхуват се. Няма да 
има интерес, дори и да тръг-
нат заниманията, те няма да 
са в този ритъм, в който бяха 
преди пандемията от  корона-

вируса“, убеден е ßнев.
След няколкото онлайн ре-

петиции, които са направени с 
„Ëазур“, е  направена и анке-
та за това дали искат такива 
репетиции – отговорът на го-

ляма част от танцüорите е, че 
не е същото и енергията, коя-
то я има в залата, няма как да 
се усети  през екрана на ком-
пþтъра. Ëипсват емоциите и 
настроението.

çаäúнена óëица

Няколко творци от Áургас са подкрепени от 
социалната програма на Ìинистерство на кул-
турата. Сред тях е и известната певица Âаня Êо-
стова. Çа разлика от майка си - Áоян Ìихалов 
не е одобрен. 

Програмата е за самоосигуряващи се арти-
сти. 

„Ìного от творците не можаха да се възполз-
ват от тази програма. Например управителите 
на сдружения и тези, които работят на трудов 
договор. Работата ни е изравнена със земята в 
момента. Трети месец сме без доходи. È няма 
никаква визия за нас въобще“, коментира хоре-

ографката Петя Стойкова.
Списъкът с имената, чиито кандидатури са 

одобрени от Ìинистерство на културата по про-
грама „Творчески стипендии за подпомагане на 
млади и на изтъкнати творци и на други млади 
специалисти в областта на културата" е публику-
ван на сайта на министерството. Там е и списъ-
кът с имената на неодобрените, в който по ду-
мите на запознати има доста известни имена на 
певци, актüори, художници и музиканти.

Êандидатите са били общо 1028. Èма още 320 
пакета документи, за които се очакват уточне-
ния и се водят частично одобрени.

Ïåâèöàòà Âàíÿ Êîñòîâà ñïå÷åëè 
ôèíàíñèðàíå îò Êóëòóðíîòî ìèíèñòåðñòâî

Ôрагменти от онлайн õорото на бургаски танцüори
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Ãåоðãè ÐÓÑИÍÎВ
Ñнèìêа: Аâòоðúò

ÎÄÌÂР-Áургас планира и ще реализира завише-
но присъствие на полицейски служители във всички 
населени места. Ùе се правят проверки за алкохол 
и наркотици и проверки за управление след употре-
ба на алкохол и наркотици. Навсякъде ще има дос-
татъчно екипи, които да следят за спазване на об-
ществения ред.

„Ìолбата ми е с повишено внимание да се спазват 
определените мерки от правителството за сегашното 
положение, да се въздържат от нарушения на об-
ществения ред, както и от нарушения по Çакона за 
движение по пътищата“, апелира началникът на ÊАТ-
Áургас и „Îхранителна полиция“ към Îбластна ди-
рекция на ÌÂР-Áургас комисар Неделчо Рачев.

Предни дни иначе приклþчи операция „Скорост“. 
Â нея бургаските полицаи са регистрирали 1271 на-
рушения на скоростта в областта. 8 от превишилите 
скорост водачи ще бъдат лишени от правоуправле-
ние за три месеца. Ãлобите са от 700 лева нагоре. 
При три от осемте случая пък шофüорите са хвърча-
ли по пътищата с над 130 километра в час. 

Îт началото на месец април досега са установе-
ни 32 случая на водачи, които са употребили алко-
хол и срещу тях са образувани 32 бързи производ-
ства. 

Ïðè ëèïñàòà íà êîíäóêòîðêè 
ïëúçíàõà ãðàòèñ÷èè

Ãåоðãè ÐÓÑИÍÎВÃåоðãè ÐÓÑИÍÎВÃåоðãè ÐÓÑИÍÎВ

При липсата на кондукторки в 
месеците на извънредно положе-

сов работен ден, във връзка с ко-
ронавирусната пандемия. ßвно 
находчиви хитреци са забеляза-
ли този факт и опитват да спестя-

Ïðè ëèïñàòà íà êîíäóêòîðêè 
ïëúçíàõà ãðàòèñ÷èè„Áóðãàñáóñ“ ãè äåáíå 

ñ âèäåîíàáëþäåíèå

60-70 души са освободените служители от „Áур-
гасбус“ от началото на кризата. Èнж. Петко 
Äрагнев, управител на превозвача, заяви пред 
„×ерноморски фар“, че е дал уверението на все-
ки един освободен, който в момента е на борса-
та, че ще бъде върнат на работа.

„Това бяха хора с временни договори, сред тях 
имаше и 10-15 пенсионери. Âсички са на борсата, 
където взимат 60% от заплатата си, която получа-
ваха при нас. На освободените аз съм обещал, че 
когато се нормализират нещата ще ги потърсим 
отново и ако желаят могат да се върнат на рабо-
та. Това са обучени хора и не искаме да ги изгу-
бим. Аз лично съм им обещал, стига да не са си 
намерили друга работа“, обясни Äрагнев.

Â момента 315 души във фирмата работят на 
4-часов работен ден с намалени заплати наполо-
вина. Óправителят обаче пояснява, че за остана-
лите 4 часа и половин заплата служителите са 
обезщетени по мярката 60/40.

Èíæ. Ïåòêî Äðàãíåâ: 

Ãîòîâè ñìå äà âúðíåì 
îñâîáîäåíèòå ñëóæèòåëè

Ïоëиция ùе сëеäи 
аáитóðиентите в оáëастта 

äа не ëóäóват

Êомисар 
Íеделчо Ðачев
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Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ
Ñíèìêè: Àâòîðúò

Ñúâñåì ñêðîìíî, íî çàãàò-
âàùî âåëè÷èÿ, å íà÷àëîòî íà 
ïî÷èòòà êúì Ñâåòèòå áðàòÿ 
Êèðèë è Ìåòîäèé â Áóðãàñ. 
Åïîõàòà å XIX âåê, ãîäèíà-
òà 1860-à. Íåìíîãî ãîëåìèÿò 
òîãàâà Áóðãàñ å â íà÷àëíèÿ 
ñè ñòàäèé íà Âúçðîæäåíèå. 
Íåçíàéíè ñà ïîâå÷åòî ãåðîè 
îò òåçè âðåìåíà, çàïàëèëè 
èñêðèöàòà íà áúëãàðùèíàòà 
â ãðàäà, çàùîòî ñâåäåíèÿòà 
çà òÿõ çà ñúæàëåíèå â íàøè 
äíè ñà ìíîãî îòêúñëå÷íè è 
áåäíè. Ïåðèîäúò îò ñëåäâà-
ùèòå íÿêîëêî ãîäèíè îáà÷å å 
åäèí îò íàé-âàæíèòå çà ðåëè-
ãèîçíîòî, êóëòóðíîòî è íàöè-
îíàëíîòî ñàìîñúõðàíåíèå íà 
áóðãàçëèè. Ñâåòèòå áðàòÿ ïúê 
ñà êàòàëèçàòîðúò çà „áîìáà-
òà“, êîÿòî ùå èçáóõíå.

Èñòîðèêúò Ìèòêî Èâàíîâ 
ðàçêàçâà ïðåä ðåïîðòåð íà 
„×åðíîìîðñêè ôàð“, ÷å èñ-
òîðèÿòà íà áúëãàðùèíàòà â 
Áóðãàñ ñúñ ñèãóðíîñò ñå ïî-
êðèâà íà 100% ñ èñòîðèÿòà 
íà ÷åñòâàíèÿòà íà Ïðàçíèêà 
íà Ñâåòèòå áðàòÿ.

„Òîãàâà áúëãàðñêàòà îáù-
íîñò å åäâà â çàðîäèøà ñè 
êàòî îôèöèàëíî ïðèçíà-
òà îò îñìàíñêàòà âëàñò. 
Ñàìîèäåíòèôèêàöèÿòà íà 
îáùíîñòòà âñúùíîñò çàïî÷-

âà è ñå ñúñòîè â òîâà òå 
äà èìàò ñâîè ðåëèãèîçíè 
è ñâåòñêè ïðàçíèöè, êîè-

òî ñà áúëãàðñêè ïî õàðàêòåð, 
íî íå ãðúöêè èëè îáùîõðèñòè-
ÿíñêè“, îáÿñíÿâà òîé.

Ïîçîâàâàéêè ñå íà ôàêòèòå 
Èâàíîâ ðàçêàçâà, ÷å íàé-ðàí-
íèòå ñâåäåíèÿ, êîèòî èìàìå 
çà ÷åñòâàíå íà ïðàçíèê, êîé-
òî å áëèçúê, èëè ñå ïîêðèâà 
îò òîçè íà Êèðèë è Ìåòîäèé, 
å ïðàçíóâàíåòî ïðåç ëÿòîòî 
íà Ñâåòèòå Ñåäìî÷èñëåíèöè 
îò îáùíîñòòà â ãðàäà.

„Ãúðöèòå â ãðàäà, êîèòî ïî 
òîâà âðåìå ñà äîìèíèðàëè, 
ñà ñå îòíàñÿëè òîëåðàíòíî, 
èëè ïî-ñêîðî ïðåíåáðåæè-
òåëíî, ò.å. íå ñà îáðúùàëè 
âíèìàíèå íà ïðàçíèêà, çàùî-
òî ñà ñìÿòàëè, ÷å òîâà å íÿêà-

êúâ äðåâåí åçè÷åñêè îáè÷àé 
íà „ïðîñòèòå áúëãàðè“, çà êà-
êâèòî ñà áèëè ñìÿòàíè òîãàâà 
ïðåäöèòå íè. Ñàìèÿò ïðàçíèê 
ñå å ñúñòîÿë íå â íÿêàêâè ðå-
ëèãèîçíè ðèòóàëè, à ïî-ñêî-
ðî â íàðîäíè ñúáèðàíèÿ íà 
êðàÿ íà ãðàäà, êàêòî å áèëî 
òîãàâà. Òîâà å ïðåä äíåøíà-
òà Òðåòà ïîëèêëèíèêà, êîåòî 
òîãàâà å áèëî äî èçâåñòíàòà 
âÿòúðíà ìåëíèöà íà Áîðàòà“, 
ïîñî÷âà òîé.

Ïðåç 1860-à áúëãàðñêè-
ÿò ìèëåò å ïðèçíàò êàòî îò-
äåëíà îáùíîñò ñ ôåðìàí îò 
ñóëòàíà. 

„Îùå ïðåç 1861-à ðóñêè-
ÿò êîíñóë âúâ Âàðíà, êîé-

òî òîãàâà îòãîâàðÿ, êàêòî è 
çà Áóðãàñ, òàêà è çà öÿëîòî 
×åðíîìîðèå, ñâèäåòåëñòâà, 
÷å áúëãàðèòå â Áóðãàñ ïðà-
âÿò îïèò äà îòáåëåæàò îôè-
öèàëíî è ñúñ ñúîòâåòíàòà 
öúðêîâíà ëèòóðãèÿ ïðàçíèêà 
â äíåøíàòà öúðêâà „Ñâåòà 
Áîãîðîäèöà“. Òîãàâà òîâà å 
åäèíñòâåíàòà õðèñòèÿíñêà 
öúðêâà â ãðàäà è å ãðúöêà. Òóê 
îáà÷å ãúðöèòå ïîñòúïâàò â òè-
ïè÷íèÿ ñè ñòèë. Îáåùàâàò, ÷å 
íÿìà ïðîáëåì. Êîãàòî îáà÷å 
áúëãàðèòå îòèâàò ïðàçíè÷-
íî íà 11 ìàé ñóòðèíòà, çà 
äà çàïî÷íàò ïðèãîòîâëåíè-
ÿòà ïî ïðàçíèêà, ñå îêàçâà, 
÷å öúðêâàòà å çàêëþ÷åíà è 

ëèïñâà êàêúâòî è äà áèëî 
ñâåùåíèê. Òèïè÷åí ñàáî-
òàæ ïî òîãàâàøíèòå íðà-
âè è íàçðÿâàùà âðàæäà 
ìåæäó áúëãàðè è ãúðöè“, 
êàçâà èñòîðèêúò.

Òîâà îáà÷å ñúâñåì íå 
ñåêâà ìåðàöèòå íà íàøè-
òå ïðåäöè, êîèòî ìîìåí-
òàëíî çàïî÷âàò ïîäïè-
ñêà è ñúáèðàíå íà ñðåä-
ñòâà çà ïîñòðîÿâàíåòî íà 
ñîáñòâåí õðàì.

„Òîâà òå ïðàâÿò è äîñòà 
äåìîíñòðàòèâíî, çà äà ïî-
ëó÷àò, êàçàíî ïî ìîäåðíî, 
íåîáõîäèìèÿ ïèàð åôåêò. 
Ãúðöèòå ïúê, îò ñâîÿ ñòðà-
íà, ïðàâÿò äîíåñåíèå äî 
òóðñêàòà âëàñò, ÷å áúë-
ãàðèòå ãîòâÿò âúñòàíèå è 
ñúáèðàò ïàðè çà îðúæèå. 
Äíåñ ìîæå äà íè çâó÷è 

ñìåøíî, íî íàâðåìåòî òîâà 
å áèëî âúïðîñ íà æèâîò è 
ñìúðò. Òóðñêàòà âëàñò ñúîò-
âåòíî å äëúæíà äà âçåìå ìåð-
êè è çàïî÷âàò ðàçñëåäâàíèÿ 
è ïðåñëåäâàíèÿ. Ïðåç ñëåä-
âàùàòà 1862-à îòíîâî ÷åñò-
âàíåòî íà ïðàçíèêà â ãðà-
äà å ïðîâàëåíî“, ðàçêàçâà 
Èâàíîâ.

Äîêàòî óâëåêàòåëíî íàó-
÷àâàìå ïðåëþáîïèòíèòå ñú-
áèòèÿ îò ïåðèîäà, Ìèòêî 
Èâàíîâ êàçâà, ÷å å ðåäíî äà 
ñå ñïîìåíàò ïúðâèòå çàáðà-
âåíè áúëãàðñêè âúçðîæäåí-
öè â ãðàäà.

„Òå èçïðåâàðâàò âå÷å èç-
âåñòíèòå íè èìåíà êàòî 

Äèìèòúð Áðàêàëîâ, ïîï 
Ãåîðãè Ñòîÿíîâ, ôàìèëèÿ 
Ðóñàëèåâè. Åäíî ïî-ñòàðî ïî-
êîëåíèå áóðãàñêè âúçðîæäåí-
öè å ïî÷èíàëî è å çàìèíàëî 
â äúëáèíèòå íà èñòîðèÿòà íå 
çàðàäè äðóãî, à ïðîñòî çàùî-
òî ñà öÿëî åäíî ïîêîëåíèå 
ïðåäè ãîðåñïîìåíàòèòå. Äíåñ 
äîðè íå ñà ñúõðàíåíè è â èñ-
òîðè÷åñêàòà ïàìåò. Ñúñ ñè-
ãóðíîñò òàêîâà èìå å Õðèñòî 
Êèíîâ Ïîïîâ. Ìîæå äà ãî 
ñðåùíåì è êàòî Õðèñòàêè, 
êîåòî å íîðìàëíî çà òåçè 
âðåìåíà. Ôîòîãðàôèÿòà íå 
å áèëà ðàçïðîñòðàíåíà îùå 
è äîðè íÿìàìå íåãîâè ñíèì-
êè. Òîãàâà îùå òåçè ïðîÿâè 
íà áúëãàðùèíàòà íå ñà áèëè 
è ïåäàíòè÷íî îòðàçÿâàíè. 
Çà íåãî äíåñ íå ðàçïîëàãà-
ìå ñ ïî÷òè íèêàêâè ñâåäåíèÿ. 
Èíà÷å å ëþáîïèòíî, ÷å ñúùè-
ÿò òîé, â îùå ïî-ñòàðî âðåìå, 
ó÷àñòâà ïðè ïîãðåáâàíåòî íà 
ðóñêè ãåíåðàë â Áóðãàñ. Òîé 
å ÷îâåê, îñòàâèë ñâîèòå ñëå-
äè â ãðàäà, íî ïîðàäè ðàç-
ëè÷íè îáñòîÿòåëñòâà, ïàìåò-
òà çà íåãî å èçãóáåíà“, çàÿ-
âÿâà òîé.

Ïîñëå âå÷å íîâàòà ãåíåðà-
öèÿ áóðãàñêè âúçðîæäåíöè 
ïîåìà òÿõíàòà ùàôåòà.

„Òîâà çàïî÷âà ñ èäâàíåòî 
íà ïîï Ãåîðãè Ñòîÿíîâ, ðàç-
áèðà ñå, â ñúòðóäíè÷åñòâîòî 
ìó, ìàêàð è íå ìíîãî ãëàä-
êî, ñ áúäåùèÿ áóðãàñêè êìåò 
Äèìèòúð Áðàêàëîâ – áåçñïî-
ðåí ëèäåð íà áúëãàðèòå â 
ãðàäà. Ôàìèëèÿ Ðóñàëèåâè 
ñúùî ñà àêòèâíè, êàêòî è 
îùå âúçðîæäåíöèòå áðàòÿ 
Õàäæèäå÷åâè. Ñ òÿõ çàïî÷-
âà öåëåíàñî÷åíèÿ ïðîöåñ çà 
ñúáèðàíå íà ñðåäñòâà è îò-
êðèâàíåòî íà ïúðâàòà áúë-
ãàðñêà öúðêâà, êîåòî ùå ñå 
ñëó÷è ïðåç 1869-à“, ðàçêàç-
âà Èâàíîâ.

×å îñâåí ðåëèãèÿòà, è îá-
ðàçîâàíèåòî å áèëî ìíîãî âà-
æíî çà áóðãàçëèè îò XIX âåê 
ñâèäåòåëñòâà è ôàêòúò, ÷å óñ-
ïîðåäíî ñ ïúðâàòà áúëãàðñêà 
öúðêâà â ñúùîòî ïîìåùåíèå 
å îòêðèòî è ïúðâîòî áúëãàð-
ñêî ó÷èëèùå.

„Òî äå ôàêòî å áèëî åäíî 
ìàëêî è ìèçåðíî ñàëîí÷å, 
èëè ïðèñòðîéêà êúì öúðê-
âàòà, êîÿòî ñúùî íå å èìàëà 
ìíîãî ïðåäñòàâèòåëåí âèä. 
È äâåòå ñà ïðèãîäåíè â ñòà-
ðà ïîñòðîéêà è ñà äàëå÷ îò 
ìîäåðíèòå íè ïðåäñòàâè çà 
öúðêâà è ó÷èëèùå. Ñúñ ñè-

ãóðíîñò îáà÷å ñà áèëè ñèì-
âîë. Àç íå ìèñëÿ, ÷å òåçè äâå 
ó÷ðåæäåíèÿ – öúðêâàòà â ðå-
ëèãèîçíèÿ é ñìèñúë è ó÷èëè-
ùåòî â ñâåòñêèÿ ìó ñìèñúë 
ñà äîïðèíåñëè ÷àê òîëêî-
âà ìíîãî çà îáðàçîâàíèåòî 
è âÿðàòà â Áîãà ñðåä áúëãà-
ðèòå. Òå îáà÷å ñà óòâúðäèëè 
áúëãàðùèíàòà, çà äà ìîæå òÿ 
äà ñå îñâîáîäè è äà ñå åìàí-
öèïèðà îò ãúðöèòå“, ðàçÿñíÿ-
âà èñòîðèêúò.

Âúïðîñíàòà ïúðâà áúëãàð-
ñêà öúðêâà ñå íàìèðà ïðè 
äíåøíàòà âåëè÷åñòâåíà êà-
òåäðàëà „Ñâ. ñâ. Êèðèë è 
Ìåòîäèé“. Ñâåòèòå áðàòÿ ñà 
áèëè íåéíè ïàòðîíè. Ñïîðåä 
Èâàíîâ íÿêúäå èç àðõèâè-
òå è äîêóìåíòèòå èìà çàïà-
çåíà íåéíà ñêèöà îò 1930-à, 
êîÿòî ïîñî÷âà, ÷å ñå ïîêðè-
âà íàïúëíî êàòî ëîêàöèÿ 
ñúñ ñúâðåìåííèÿ àðõèòåê-
òóðåí øåäüîâúð íà Ðèêàðäî 
Òîñêàíè. 

„Ñïîðåä ñúõðàíåíèòå ñâå-
äåíèÿ, à òå íå ñà ìíîãî, èìà-
ìå åäíî ìàëêî ïðîòèâîðå÷èå 
ñ ïúðâàòà öúðêâà - ÷å å áèëà 
îòêóïåíà êúùà îò íÿêîÿ ñè 
áàáà Àãóðèöà. Ñâåäåíèÿ çà 
íåÿ íÿìàì. Íî èìàìå è äðó-
ãî ñâåäåíèå, ÷å ñàìèÿò ïîï 
Ãåîðãè å ïðåäîñòàâèë ñâîÿ-
òà êúùà, çà äà áúäå ïîëçâà-
íà òÿ êàòî êúùà. Àç èìàì êàòî 
÷å ëè ïîâå÷å âÿðà â ïúðâî-
òî ñâåäåíèå, íå çàðàäè äðó-
ãî, à çàùîòî ìÿñòîòî íà êú-
ùàòà íà ïîï Ãåîðãè å ìíîãî 
äîáðå çàïàçåíî â áóðãàñêà-
òà ïàìåò è íåñëó÷àéíî ìú-
íè÷êàòà óëèöà, êîÿòî å ðàç-
êëîíåíèå íà óëèöà „Ñâ. ñâ. 
Êèðèë è Ìåòîäèé“ ñå êàçâà 
„Ïîï Ãåîðãè“. Ò.å. êúùàòà íà 
ïîï Ãåîðãè å áèëà ìàëêî ïî-
èçòî÷íî îò öúðêâàòà“, îáÿñ-
íÿâà Èâàíîâ.

Ìåæäó èñòîðèÿòà íà áóð-
ãàñêàòà öúðêâà è „Ñâåòè 
Ñòåôàí“ â Èñòàíáóë ïúê èìà 
èíòåðåñåí ïàðàëåë.

„Êîãàòî îòèäåì äíåñ â 
Èñòàíáóë è âèäèì ïðèçíà-
òàòà çà íàé-êðàñèâà öúðêâà 
â ãðàäà, à òîâà å áúëãàðñêà-
òà öúðêâà „Ñâåòè Ñòåôàí“, 
âåäíàãà òðÿáâà äà ñðàâ-
íèì íåéíèÿ áëÿñúê ñ ïúðâî-
îáðàçà é. Òîâà å áèëî áóê-
âàëíî åäèí äúðâåí õàìáàð, 
êîéòî îáà÷å å áèë äàðåí îò 
êíÿç Áîãîðèäè è äåñåòèëå-
òèÿ å èçïúëíÿâàë ðîëÿòà íà 
ïúðâàòà áúëãàðñêà öúðêâà â 
Èñòàíáóë. Àáñîëþòíî ïî àíà-

Ñêðîìíî íà÷àëî áåëåæè ïî÷èòòà êúì 

ÂÚÐÂÈ, ÍÀÐÎÄÅ ÂÚÇÐÎÄÅÍÈ

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ
Ñíèìêè: ÀâòîðúòÑíèìêè: ÀâòîðúòÑíèìêè: Àâòîðúò

Ñúâñåì ñêðîìíî, íî çàãàò-

Ãðúöêè ñàáîòàæ àêòèâèðà áúëãàðèòå çà 
ïîñòðîÿâàíåòî íà ïúðâàòà èì öúðêâà

Äèìèòúð Áðàêàëîâ – åäèí îò 
ïúðâèòå áóðãàñêè êìåòîâå

Ïúðâàòà áúëãàðñêà öúðêâà â Áóðãàñ å áèëà íà ìÿñòî-
òî íà äíåøíèÿ õðàì „Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé"

Îòêàç çà ñëóæáà â òîãàâà ãðúöêàòà "Ñâ. Áîãîðîäèöà" 
àìáèöèðà áóðãàçëèè çà ñîáñòâåíà öúðêâà

Íà óëèöà „Ïîï Ãåîðãè“ å æèâÿë åäèí îò ðàäåòåëèòå çà 
ñîáñòâåí õðàì íà áóðãàçëèè - ïîï Ãåîðãè Ñòîÿíîâ

Òèíà ÄÀÌÎÂÀ

×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè êîëåãè è ó÷åíèöè îò 
ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ“ - ãðàä ×åðíîìîðåö, îáùèíà Ñîçîïîë. 
Â íàøåòî ó÷èëèùå ðàáîòè ÷óäåñåí è ñïëîòåí ïåäàãîãè÷å-
ñêè êîëåêòèâ, êîéòî ñúñ ñâîÿ îïèò, çíàíèÿ, ïðîôåñèîíà-
ëèçúì è ñ ìíîãî ëþáîâ ñïîìàãà çà êà÷åñòâåíîòî îáó÷å-
íèå è âúçïèòàíèå íà íàøèòå ó÷åíèöè.

Ãîñïîæî Ñòàí÷åâà, ïðèåìåòå ìîèòå íàé-ñúðäå÷íè ïîç-
äðàâè ïî ñëó÷àé Äåíÿ íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò è êóë-
òóðà è íà áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà – 24 ìàé.

Âèå çàñëóæàâàòå íàøàòà äúëáîêà ïî÷èò çà îãðîìíèòå 
óñèëèÿ è îáè÷, ñ êîèòî ðàçäàâàòå ñåáå ñè, çà äà èçãðà-
äèòå áúäåùîòî ïîêîëåíèå íà Áúëãàðèÿ îò äîñòîéíè è îá-
ðàçîâàíè ìëàäè õîðà.

×åñòèò ïðàçíèê!

Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

Ñ óêðàñåíè äâîðîâå è ìóçèêà, íî ñ ïðàçíè êëàñíè ñòàè 
è áåç øåñòâèå ùå ñå îòáåëåæè â Áóðãàñ òàçãîäèøíèÿ 24 
ìàé – íàé-áúëãàðñêèÿ ïðàçíèê.

Â Äåíÿ íà áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà ó÷èëèùíè-
òå äâîðîâå ùå áúäàò ïðàçíè÷íî óêðàñåíè. È ùå  çâó÷è 
ïðàçíè÷íà ìóçèêà. Áåç  ñúáèðàíå íà äåöà  è ïðàçíè÷íî 
øåñòâèå. Óêðàñÿâàíåòî ùå ñå íàïðàâè ïî-ñêîðî îò ó÷è-
òåëè è ìíîãî ìàëêî ó÷åíèöè.

Ïðàçíè÷íàòà àòìîñôåðà ùå áúäå â èíòåðíåò, êúäå-
òî ÷àñò îò ïúðâîëàöèòå ùå íàïðàâÿò ñâîÿ „Ïðàçíèê íà 
áóêâèòå“.

Âñÿêî ó÷èëèùå å ïëàíèðàëî ñâîè ïðîÿâè îò äèñòàíöèÿ, 
êàòî ñúñòåçàíèÿ, êîíêóðñè, èçëîæáè è äð.

Íà 24 ìàé ùå áúäå è „íàé-íåî÷àêâàíîòî èçïðàùàíå 
íà àáèòóðèåíòè“ îò áóðãàñêàòà Òúðãîâñêà ãèìíàçèÿ, êî-
åòî ùå ñå ñúñòîè â þòóá êàíàëà íà ãèìíàçèÿòà. „Çàåäíî 
ïðàâèì èñòîðèÿ“, å ìîòîòî íà COVID-âèïóñêà â òîâà áóð-
ãàñêî ó÷èëèùå.

Ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò ãèìíàçèèòå âå÷å íàïðàâèõà ñâîèòå 
îíëàéí èçïðàùàíèÿ ïî ñúùèÿ íà÷èí – îíëàéí.

Ïî îôèöèàëíè äàííè  íà òîçè åòàï íÿìà òàêèâà, êîè-
òî äà ñà ïîèñêàëè äà ñå ñúáåðàò íà æèâî â äâîðîâåòå 
íà ó÷èëèùàòà, êîåòî íå îçíà÷àâà îáà÷å, ÷å îòäåëíè êëà-
ñîâå íå ïðàâÿò òîâà èçâúí ïðåäåëèòå íà øêîëàòà, êîè-
òî çàâúðøâàò.

êúâ äðåâåí åçè÷åñêè îáè÷àé 
íà „ïðîñòèòå áúëãàðè“, çà êà-
êâèòî ñà áèëè ñìÿòàíè òîãàâà 
ïðåäöèòå íè. Ñàìèÿò ïðàçíèê 
ñå å ñúñòîÿë íå â íÿêàêâè ðå-
ëèãèîçíè ðèòóàëè, à ïî-ñêî-
ðî â íàðîäíè ñúáèðàíèÿ íà 
êðàÿ íà ãðàäà, êàêòî å áèëî 
òîãàâà. Òîâà å ïðåä äíåøíà-
òà Òðåòà ïîëèêëèíèêà, êîåòî 
òîãàâà å áèëî äî èçâåñòíàòà 
âÿòúðíà ìåëíèöà íà Áîðàòà“, 
ïîñî÷âà òîé.

Ïðåç 1860-à áúëãàðñêè-
ÿò ìèëåò å ïðèçíàò êàòî îò-
äåëíà îáùíîñò ñ ôåðìàí îò 
ñóëòàíà. 

Äîíà ÌÈÒÅÂÀÄîíà ÌÈÒÅÂÀÄîíà ÌÈÒÅÂÀ

Ñ óêðàñåíè äâîðîâå è ìóçèêà, íî ñ ïðàçíè êëàñíè ñòàè 

24 ìàé ñ ïðàçíè 
êëàñíè ñòàè è 
áåç øåñòâèå

Òèíà ÄÀÌÎÂÀÒèíà ÄÀÌÎÂÀÒèíà ÄÀÌÎÂÀ

×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè êîëåãè è ó÷åíèöè îò 
ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ“ - ãðàä ×åðíîìîðåö, îáùèíà Ñîçîïîë. 

×åñòèò ïðàçíèê!
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ëîãèÿ áúëãàðèòå â äâàòà ãðàäà ñà 
áèëè öåëåíàñî÷åíè è âåëèêîëå-
ïèåòî íà äâàòà õðàìà äíåñ ãî äî-
êàçâà. Áëÿñúêúò è ãðàíäèîçíèòå 
ïîñòðîéêè èäâàò ïîñëå. Áîðáàòà 
çà óòâúðæäàâàíåòî íà áúëãàðèòå 
èìà ñêðîìíî íà÷àëî. Çà ñúæàëå-
íèå çà õàìáàðà â Èñòàíáóë èìàìå 
ñíèìêà, íî çà íàøàòà â Áóðãàñ íÿ-
ìàìå“, ïîñî÷âà èñòîðèêúò.

Ñëåä Îñâîáîæäåíèåòî ÷åñò-
âàíåòî íà ïðàçíèêà çàïî÷âà àá-
ñîëþòíî âñÿêà ãîäèíà çàäúëæè-
òåëíî.

„Âåäíàãà òðÿáâà äà êàæåì, ÷å 
â áúëãàðñêîòî ñúçíàíèå ïðàçíè-
êúò å áèë ïðåäè âñè÷êî ðåëèãè-
îçåí – ïî÷èò êúì Ñâåòèòå áðà-
òÿ. Îñâåí òîâà îòäåëåí ïðàçíèê 
èìà çà òåõíèòå ó÷åíèöè – Ñâåòèòå 
Ñåäìî÷èñëåíèöè. Èìàëî å è åäíà 
ñâåòñêà ñòðàíà. Ôàêòúò, ÷å ñå å 
âêëþ÷âàëî öÿëîòî áóðãàñêî îáùå-
ñòâî ãîâîðè, ÷å òîé å ïðèïîçíàò 
è êàòî ÷èñòî ñâåòñêè, îñâåí ðåëè-
ãèîçåí ïðàçíèê. Íàöèîíàëåí äîðè 
– êàòî ñàìîîñúçíàâàíåòî íè êàòî 
íàðîä è íàöèÿ. Íåñúìíåíî òîâà å 
åäèí îò çíàöèòå, êîèòî íè ïðàâÿò 
áúëãàðè. Åçèêúò, êîéòî òåçè áðàòÿ 
êîäèôèöèðàò – àçáóêàòà. Òîâà íè 
ïðàâè è äúðæàâà ñ åçèê è ïèñìå-
íîñò. Ôàêòúò, ÷å ñëåä 500 ãîäèíè 

ðîáñòâî ñå å çàïàçèë, òîâà å çíà-
êúò, êîéòî íè ñúáóæäà êúì íàðîä-
íà ñâÿñò. Òîâà ïîêàçâà, ÷å òîçè 
çíàê å îñòàâèë ìíîãî ñåðèîçåí 
îòïå÷àòúê â íàðîäíîòî ñúçíàíèå, 
íàäàëè èìà è ïî-ñèëåí îò íåãî“, 
êàòåãîðè÷åí å Èâàíîâ.

Ïðîñâåòàòà è ðåëèãèîçíîòî ñà-
ìîîñúçíàâàíå äíåñ ìîæå äà íè 
èçãëåæäàò êàòî äâå îòäåëíè íåùà, 
íî â ãëàâàòà íà ÷îâåê îò XIX âåê 
ñà åäíî.

„Ôàêòúò, ÷å îáùíîñòèòå â 
Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ, à è ñëåä òîâà 
â Áóðãàñ ñå íàðè÷àò åòíîðåëèãèîç-
íè å êðàñíîðå÷èâ. Åòíîñ è ðåëè-
ãèÿ ñà ñâúðçàíè. Ãúðöèòå ñè èìàò 
ãðúöêî ó÷èëèùå è ãðúöêà öúðêâà. 
Áúëãàðèòå ñè èìàò ñâîèòå íà ïëî-
ùàä „Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“. 
Ñúùîòî å è ïðè àðìåíöèòå. È ïðè 
òÿõ ó÷èëèùåòî å ïðèñòðîéêà êúì 
öúðêâàòà“, îáÿñíÿâà òîé.

Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî Èâàíîâ 
ñìÿòà, ÷å å ðåäíî äà ñå ñïîìåíå 
è îòêðèòèåòî íà Àãîá Îðìàíäæÿí, 
êîéòî âå÷å íå å ñðåä æèâèòå. 

„Òîâà å ÷îâåêúò, êîéòî îòêðè 
åäèí èçêëþ÷èòåëíî öåíåí çà 
Áúëãàðèÿ äîêóìåíò âúâ Âåíåöèÿ. 
Â íåãî, êîéòî å ïúòåïèñ, èìà ñâè-
äåòåëñòâî îò Øóìåí îò 1813-à, 
öåëè 40 ãîäèíè ïðåäè òîâà, êîåòî 

ñìå ó÷èëè â ó÷åáíèöèòå, ÷å çà-
ïî÷âà ÷åñòâàíåòî íà ñâåòèòå áðà-
òÿ. Ïðåç 1813-à àðìåíñêèÿò ïú-
òåøåñòâåíèê ñâèäåòåëñòâà, ÷å â 
Øóìåí çàïî÷âà ÷åñòâàíå íà òîçè 
ïðàçíèê. Òîâà å ìíîãî öåííî çà 
íàñ îùå ïîâå÷å, ÷å îò òåêñòà ñå 
ïîäðàçáèðà, ÷å òîâà å ñòàð ïðàç-
íèê ñ îáè÷àè. Çàãàòâà ñå è çà 
âðàæäåáíî îòíîøåíèå îò ãðúöêà-
òà îáùíîñò â Øóìåí. Îñìàíñêàòà 
âëàñò òðàäèöèîííî â òàêèâà ñëó-
÷àè çàåìà íåóòðàëíà ñòðàíà, êî-
ãàòî èìà ñïîðîâå ìåæäó áúëãà-
ðè è ãúðöè. Ñúùîòî ñå å ñëó÷èëî 
è â Áóðãàñ. Îñìàíöèòå íå ñà çà-
åìàëè ïðîãðúöêà ïîçèöèÿ, êàêòî 
ñå àôèøèðà íà ìåñòà“, çàâúðø-
âà èñòîðèêúò.

Ïîðàäè îáñòàíîâêàòà ñ åïèäå-
ìèÿòà îò êîðîíàâèðóñà, òàçè ãî-
äèíà òðàäèöèîííî ìàéñêî øåñò-
âèå íÿìà äà èìà. Ðàçõîæäàéêè 
ñå ñ ðàçêàçà íà Ìèòêî Èâàíîâ, 
âèæäàìå óñèëèÿòà, êîèòî ïðåäöè-
òå íè ñà ïîëîæèëè äà ïîñòèãíàò 
òîâà, êîåòî äíåñ ïðèåìàìå çà äà-
äåíîñò. Òà ñ øåñòâèå, èëè íå, èñ-
òîðèÿòà íè ïîêàçâà, ÷å ìíîãî îò-
äàâíà è ïî ìíîãî ðàçëè÷íè íà÷è-
íè áúëãàðèíúò è â ÷àñòíîñò áóð-
ãàçëèÿòà, âèíàãè å íàìèðàë íà÷èí 
äà ïî÷åòå Ñâåòèòå áðàòÿ.

22-28 ÌÀÉ 2020
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Ñâåòèòå áðàòÿ â Áóðãàñ
Ìàðóñÿ Ëþá÷åâà, áèâø 

çàì.-êìåò íà Îáùèíà Áóðãàñ:çàì.-êìåò íà Îáùèíà Áóðãàñ:çàì.-êìåò íà Îáùèíà Áóðãàñ:

Íà ïúðâîòî øåñòâèå äèðåêòîðèòå 
ñå ñòðàõóâàõà äà èçâåäàò ó÷åíèöèòå

www.burgas.bg
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Äèìèòúð ÑÎÒÈÐÎÂ

Çà ñîëèñòêàòà íà ïðî-
÷óòèÿ áúëãàðñêè æåíñêè 
õîð ìóçèêàòà, äåöàòà è 
ñåìåéñòâîòî ñà íà ïúðâî 
ìÿñòî. 

Ëåñíî ðàçïîçíàâàåìà 
å îò ïóáëèêàòà - î÷àðîâà-
òåëíàòà ðóñà ñîëèñòêà, 
êîÿòî ïåå òó ñîëî, òó â äó-
åò ñ Ëèñà Äæåðàðä, òó çà-
åäíî ñ êîëåæêèòå ñè íà 
êîíöåðòèòå íà „Ìèñòåðè-
ÿòà íà áúëãàðñêèòå ãëà-
ñîâå“ - õîðúò, â êîéòî òÿ 
ó÷àñòâà îò 1994 ãîäèíà. 
Ãëàñúò é ñå íîñè ëåêî è 
ïëàâíî, âúëíóâà, ïðåäèç-
âèêâà ïàëèòðà îò åìî-
öèè. Ãîðäà å, ÷å å ïðåä-
ñòàâèòåë íà Ñåâåðíÿøêà-
òà ôîëêëîðíà îáëàñò è 
ìíîãî îáè÷à äà èçïúëíÿ-
âà ïåñíè îò ðîäíèÿ êðàé. 
Â ñúñòîÿíèå å äà ðàçïëà-
÷å âñåêè è êîãàòî çàïåå 
îáè÷àíè çàãëàâèÿ êàòî 
„Çàáëåÿëî ìè àãúíöå“ 
(âúâ âàðèàíòà íà ïàçàð-
äæèêëèéêàòà Íàäêà Êà-

ðàäæîâà), „Ñúí ìè êðàäå 
÷åðíè î÷è“ (îò Êîòëåí-
ñêî, îò ðåïåðòîàðà íà 
äîáðóäæàíêàòà Âåðêà 
Ñèäåðîâà, íà âèäåîòî! – 
á.à.) èëè „Êàäîíà ñåäè â 
áàõ÷îíà“ (ðîäîïñêà ïå-
ñåí îò ðåïåðòîàðà íà 
Ðàäêà Êóøëåâà). 

„Òåçè òðè èçïúëíè-
òåëêè ñå äîáëèæàâàò 
äî ìåí êàòî ñúùíîñò. 
Àç ñúì ëèðè÷åí ñî-
ïðàí. Õàðåñâàì ïå-
ñíèòå íà Áîðèñ 
Ìàøàëîâ, ó÷èëà 
ñúì íÿêîè îò ìàé-
êà ìè, êîÿòî å îò 
Òåòåâåíñêèÿ êðàé 
(„Ðàçáîëÿëà ñå õó-
áàâà ßíêà“ – á.à.)“. 
Òàêà Ãåðãàíà îïèñâà 
âëèÿíèåòî íà ïîëîâèí-
êàòà îò ñåìåéíàòà ìóçè-
êàëíà ñðåäà – ìàéêà é 
Íåíêà Äèìèòðîâà. Òÿ, 
êàêòî è áàùà é Äèìèòúð 
Äèìèòðîâ, ñà äúëãîãî-
äèøíè ïåâöè, òîé å âî-
äåù ñîëèñò â Ñåâåðíÿø-
êèÿ àíñàìáúë çà íàðîäíè 

ïåñíè è òàíöè „Èâàí Âú-
ëåâ“ – Ïëåâåí. Ñ ìóçèêà 
Ãåðãàíà ñå çàíèìàâà îò 
9-ãîäèøíà – íàé-íàïðåä ñ 
ãúäóëêà. Çàâúðøâà íà-
ðîäíî (ôîëêëîðíî) ïååíå 
â ðîäíèÿ Ïëåâåí è âåäíà-
ãà å ïðèåòà ñ êîíêóðñ â 
õîðà „Ìèñòåðèÿòà íà áúë-
ãàðñêèòå ãëàñîâå”. Ñ íåãî 
èçíàñÿ ìíîãî êîíöåðòè â 
Àìåðèêà, öÿëà Åâðîïà, 
ßïîíèÿ, Õîíã Êîíã, Áðà-
çèëèÿ, Àðæåíòèíà...

Ãåðãàíà å ìàãèñòúð ïî 
âîêàëíà ïåäàãîãèêà, çà-
íèìàâà ñå ñ ïåäàãîãè÷å-
ñêà, ïðåïîäàâàòåëñêà è 
âîêàëíà äåéíîñò. Çàåäíî 
ñ Ìèëåí Èâàíîâ è Ñîôèÿ 
ßíåâà, Åâåëèíà Õðèñòîâà 
è Äàíèåëà Ñòîè÷êîâà îñ-
íîâàâàò „ÅÂÀ êâàðòåò“ 
ïðåç 1996 ãîäèíà, ñ êîéòî 
èçíàñÿò ñòîòèöè êîíöåð-
òè è èìàò èçäàäåíè êîì-
ïàêòäèñêîâå. Èìà è äâà 
ñàìîñòîÿòåëíè àëáóìà â 
ïðîåêòà „Áåëîíîãà“. 
Ó÷àñòâà ñúùî â ìóçèêàë-
íèòå ïðîåêòè „Äèâà ðå-
êà“, “Áóëãàðà“, “Balkan 
Scientist” çàåäíî ñúñ ñú-
ïðóãà ñè Êîñòàäèí Ãåí÷åâ 
- êîìïîçèòîð è èíñòðó-
ìåíòàëèñò â ÁÍÐ. Ó÷àñò-

âà è â òðè 
ìóçèêàëíè 
ôèëìà íà 
ÁÍÒ, äâà 
îò êîèòî ñ 
áàùà é 
Äèìèòúð 
Ä è ì è -
ò ð î â . 
Èìà ñå-
ðèè îò 
çàïèñè ñ 
Îðêåñòú-
ðà çà íà-

ðîäíà ìó-
çèêà â 

ÁÍÐ.
Èçâúí çà-

íèìàíèÿòà ñ 
ìóçèêà, êîè-
òî îòíåìàò 
ãîëÿìà ÷àñò 
îò âðåìåòî è 
åíåðãèÿòà é, 
Ãåðãàíà îáè-
÷à äà ãîòâè è 
äà ñå ãðèæè 
çà äåöàòà. È 
äâàìàòà é ñè-
íîâå ñà èçáðà-
ëè ìóçèêàòà, 
ïðîäúëæàâàé-
êè ñåìåéíàòà 
òðàäèöèÿ. Ãî-

ëåìèÿò, 15-ãîäèøåí, ó÷è 
êèòàðà â ÍÌÓ „Ëþáîìèð 
Ïèïêîâ“. Ìàëêèÿò å ïúð-
âîêëàñíèê â ñúùîòî ó÷è-
ëèùå è èçó÷àâà ïèàíî. 

Âñè÷êè âêúùè ñà ìíîãî 
äîâîëíè, êîãàòî Ãåðãàíà 
ãè èçíåíàäà ñ íÿêîé îò 
ñâîèòå ñïåöèàëèòåòè: 
ñàðìè, ïúðæåíî ïèëå (íà-
ó÷èëà ñå å äà ãî ïðàâè ïî 
âðåìå íà ïðèíóäèòåëíèÿ 
ïðåñòîé ó äîìà), ðîäîï-
ñêè ãþâå÷, ïúðæîëè â 
ãúðíå, ñïåöèàëèòåòúò 
„Äàðîâå“ îò àãíåøêî, 
êîéòî òÿ å íàðåêëà òàêà è 
ðåöåïòàòà ñè çà êîéòî âè 
ïîäàðÿâà (âèæòå ÿ ïî-äî-
ëó). Íå îáè÷à äà ãëàäè è 
íå ñå ñìÿòà çà äîáðà â 
øèåíåòî, íî ïúê õàðåñâà 
ïëåòåíåòî. Òî ÿ óñïîêîÿ-
âà îò òðåâîãèòå íà âñåêè-
äíåâèåòî. 

Ïî âðåìå íà äîìàøíà-
òà êàðàíòèíà äâàìàòà 

ñúñ ñúïðóãà é ïðåæèâÿ-
âàò íåìàëúê ñòðåñ, äîêà-
òî àäàïòèðàò ïúðâîëàêà 
êúì èçèñêâàíèÿòà íà îí-
ëàéí îáó÷åíèåòî. „Òðóä-
íî å äà ïðåõâúðëèø ó÷è-
òåëñêèÿ ðåñïåêò êúì ðî-
äèòåëèòå, êàçâà òÿ. À è 
äåöàòà íå îñúçíàâàò, ÷å 
íå ñà âúâ âàêàíöèÿ. Íî 
âúïðåêè çàòðóäíåíèÿòà 
ó÷èì, ñâèðèì, âçåìàìå 
îíëàéí óðîöè ïî ïèàíî, 
ïî ñîëôåæ. Ïî òîçè íà-
÷èí ìàëêèÿò îñúçíàâà îò-
ñåãà êîëêî ìíîãî òðóä 
òðÿáâà äà ïîëàãà, çà äà 
ïîñòèãíå äîáðè ðåçóëòà-
òè“. 

Â íåëåêèÿ ïåðèîä íà 
ïðîäúëæèòåëåí ïðåñòîé 
ó äîìà Ãåðãàíà óñâîÿâà è 
íîâè óìåíèÿ, ïàê ñâúðçà-
íè ñ íàé-ãîëÿìàòà é 

ñòðàñò. Óïîðèòî ðàçó÷à-
âà íåïîçíàòà äî òîçè ìî-
ìåíò çà íåÿ ìóçèêàëíà 
ïðîãðàìà çà ñúçäàâàíå 
íà íîâà ìóçèêà, çà êîì-
ïîçèðàíå, êîåòî, ïî äó-
ìèòå é, äîñòà ÿ ðàçòîâàð-
âà îò áèòîâèçìèòå. Óñïÿ-
âà äà ñå ïðåíåñå â ñâîÿ 
âúòðåøåí ñâÿò è å óáåäå-
íà, ÷å äî ãîëÿìà ñòåïåí 
òîâà ÿ ñúõðàíÿâà. 

Ãðàäèíàòà, ãðèæèòå çà 
ðàñòåíèÿòà è öâåòÿòà, çà 
ïîíèêâàíåòî íà íîâ æè-
âîò, é äîñòàâÿò ðàäîñò. 
„Íÿìà íèùî ïî-õóáàâî îò 
òîâà äà âèæäàø êàê ïî-
ñÿòîòî â çåìÿòà ñúñ 
ñîáñòâåíèòå òè ðúöå ïî-
êúëâà è çàïî÷âà äà ðàñ-
òå. Íàé-äîáðå ñå ÷óâñò-
âàì, êîãàòî ñúçäàâàì íå-
ùî“.
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„Ìèñòåðèÿòà íà 
áúëãàðñêèòå ãëàñîâå“
Êîé êîé å?

äîáðóäæàíêàòà Âåðêà 
Ñèäåðîâà, íà âèäåîòî! – 
á.à.) èëè „Êàäîíà ñåäè â 
áàõ÷îíà“ (ðîäîïñêà ïå-
ñåí îò ðåïåðòîàðà íà 

„Òåçè òðè èçïúëíè-
òåëêè ñå äîáëèæàâàò 
äî ìåí êàòî ñúùíîñò. 
Àç ñúì ëèðè÷åí ñî-
ïðàí. Õàðåñâàì ïå-
ñíèòå íà Áîðèñ 
Ìàøàëîâ, ó÷èëà 
ñúì íÿêîè îò ìàé-
êà ìè, êîÿòî å îò 
Òåòåâåíñêèÿ êðàé 
(„Ðàçáîëÿëà ñå õó-
áàâà ßíêà“ – á.à.)“. 
Òàêà Ãåðãàíà îïèñâà 
âëèÿíèåòî íà ïîëîâèí-
êàòà îò ñåìåéíàòà ìóçè-
êàëíà ñðåäà – ìàéêà é 
Íåíêà Äèìèòðîâà. Òÿ, 
êàêòî è áàùà é Äèìèòúð 
Äèìèòðîâ, ñà äúëãîãî-

âà è â òðè 
ìóçèêàëíè 
ôèëìà íà 
ÁÍÒ, äâà 
îò êîèòî ñ 
áàùà é 
Äèìèòúð 
Ä è ì è -
ò ð î â . 
Èìà ñå-
ðèè îò 
çàïèñè ñ 
Îðêåñòú-
ðà çà íà-

ðîäíà ìó-
çèêà â 

ÁÍÐ.
Èçâúí çà-

íèìàíèÿòà ñ 
ìóçèêà, êîè-
òî îòíåìàò 
ãîëÿìà ÷àñò 
îò âðåìåòî è 
åíåðãèÿòà é, 
Ãåðãàíà îáè-
÷à äà ãîòâè è 
äà ñå ãðèæè 
çà äåöàòà. È 
äâàìàòà é ñè-
íîâå ñà èçáðà-
ëè ìóçèêàòà, 
ïðîäúëæàâàé-

áúëãàðñêèòå ãëàñîâå“áúëãàðñêèòå ãëàñîâå“áúëãàðñêèòå ãëàñîâå“áúëãàðñêèòå ãëàñîâå“áúëãàðñêèòå ãëàñîâå“áúëãàðñêèòå ãëàñîâå“
Êîé êîé å?Êîé êîé å?

Äèìèòúð ÑÎÒÈÐÎÂÄèìèòúð ÑÎÒÈÐÎÂÄèìèòúð ÑÎÒÈÐÎÂ

Çà ñîëèñòêàòà íà ïðî-
÷óòèÿ áúëãàðñêè æåíñêè 

ðàäæîâà), „Ñúí ìè êðàäå 
÷åðíè î÷è“ (îò Êîòëåí-
ñêî, îò ðåïåðòîàðà íà 
äîáðóäæàíêàòà Âåðêà 

ðàäæîâà), „Ñúí ìè êðàäå 
÷åðíè î÷è“ (îò Êîòëåí-
ñêî, îò ðåïåðòîàðà íà 
äîáðóäæàíêàòà Âåðêà 

Ãåðãàíà Äèìèòðîâà: 
„Íàé-äîáðå 
ñå ÷óâñòâàì, êîãàòî 
ñúçäàâàì íåùî“

Ïðîäóêòè:
- Àãíåøêî 1êã îò áóò÷å. Íàðÿçâà ñå íà 

õàïêè, êàòî çà êåáàï. 
- 2 âðúçêè ïðåñåí ëóê
- 1 âðúçêà ïðåñåí ÷åñúí
- 1 øåïà ïðåñåí äæîäæåí
- ùèïêà òàðîñ
- ïîëîâèí âðúçêà ïðåñåí ìàãäàíîç
- 1 ÷.ë. ÷åðâåí ïèïåð
- 1 ÷.ë. ÷åðåí ïèïåð
- 3 ñ.ë. îëèî è ñîë íà âêóñ. 

Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
Âñè÷êî òîâà ñå îáúðêâà õóáàâî. Íàðÿç-

âàìå ñè íà êâàäðàòè àëóìèíèåâî ôîëèî 
è ñëàãàìå ïî åäíà ãîëÿìà øåïà îò ìåñî-
òî ñ ïîäïðàâêèòå. Ñúáèðàìå âñè÷êè êðà-
èùà è ïðèòèñêàìå â ñðåäàòà äà ñòàíå êà-
òî ïîäàðú÷å èëè áîíáîí. Íàðåæäàò ñå â 
òàâà è ñå ïåêàò íà âîäíà áàíÿ îêîëî 
1,30-2 ÷àñà íà 180 ãðàäóñà. Ñåðâèðàò ñå ñ 
ïðåñíè êàðòîôè, êàòî âñÿêî äàð÷å ñå ïî-
ñòàâÿ â ÷èíèÿ áåç äà ñå îòâàðÿ è äî íåãî 
êàðòîôèòå, çà äà ìîæå âñåêè ñàì ñè äà 
îòêðèå ñâîÿ Äàð âúòðå. Äà âè å ñëàäêî!

Ðåöåïòà „Äàðîâå"



Îáùèíà Àéòîñ îòâàðÿ 
ÿñëåíèòå ãðóïè è âñè÷-
êè äåòñêè ãðàäèíè íà 1 
þíè. Òîâà ñòàíà ÿñíî 
íà 20 ìàé ò.ã., íà ðàáîò-
íà ñðåùà íà äèðåêòîðè-
òå ñ êìåòà Âàñèë Åäðåâ 
âúâ âðúçêà ñúñ çàïîâå-
äòà íà ìèíèñòúðà, ñïî-
ðåä êîÿòî  îòâàðÿíåòî íà 
äåòñêèòå çàâåäåíèÿ òðÿá-
âà äà ñòàíå â ïåðèîäà 22 
ìàé - 1 þíè. 

Â äåòàéëè áÿõà îáñú-
äåíè âñè÷êè ìåðêè, êîè-
òî òðÿáâà äà áúäàò ïðåä-
ïðèåòè ïðåäè äåòñêèòå 
ãðàäèíè äà îòâîðÿò âðà-
òè. Ïðåç ñëåäâàùàòà ñåä-
ìèöà êìåòúò Âàñèë Åäðåâ 
ëè÷íî ùå èçâúðøè ïðî-
âåðêà íà âñÿêî äåòñêî çà-
âåäåíèå, ïðåäè äà ñòàð-
òèðà ïðèåìúò íà äåöàòà 
íà 1 þíè, â ïîíåäåëíèê.

Ïðîó÷âàíåòî íà äèðåê-
òîðêèòå ïîêàçàëî, ÷å 50% 
îò ðîäèòåëèòå èìàò íà-
ãëàñàòà äà èçïðàòÿò äåöà-
òà ñè íà äåòñêà ãðàäèíà. 
Êìåòúò ïîèñêà ÿñåí àë-
ãîðèòúì íà ðàáîòà, ñòðî-
ãîñò è åäíàêâîñò íà ìåð-
êèòå. Îáùî áåøå ìíåíè-
åòî, ÷å ïðåç ïî-ãîëÿìà 
÷àñò îò âðåìåòî äåöàòà 
òðÿáâà äà ñà íà îòêðèòî, 
à äâîðîâåòå - îñíîâíî 
ïî÷èñòåíè è îáåççàðàçå-
íè. Â íà÷àëîòî íà ñëåäâà-
ùàòà ñåäìèöà ùå çàïî÷-
íå è ïîâòîðíîòî ïðúñêà-
íå ñðåùó êúðëåæè, ñòàíà 
ÿñíî íà ñðåùàòà.

Ïëàíúò çà äåéñòâèå 
ïðåäâèæäà ðîäèòåëèòå 
äà èçïðàùàò äåöàòà äî 
âõîäà íà äåòñêàòà ãðà-
äèíà è äà íå ñå äîïóñ-
êàò â ñãðàäàòà. Ìåäèöèí-
ñêî ëèöå è äâå ó÷èòåëêè 
ùå ïîñðåùàò äåöàòà - ùå 
áúäå èçìåðåíà òåìïåðà-
òóðàòà íà âñåêè ìàë÷óãàí 
â ïúðâèÿ äåí. Âñÿêî îò äå-
öàòà ùå áúäå âúâåäåíî â 
çàíèìàëíÿòà îò ó÷èòåë.

Î÷àêâàíèÿòà ñà çà 50 

äåöà â ÄÃ “Ðàäîñò” íà 1 
þíè, ïîñðåùàíåòî è èç-
ïðàùàíåòî èì ùå å ïðåç 
âõîä è èçõîä. Ãðàäèíàòà 
èìà ïðåäïàçíè ñðåäñòâà 
çà ïåðñîíàëà, Îáùèíàòà 
ùå îñèãóðè äåçèíôåêòàí-
òè, òåðìîìåòðè è âñè÷êè 
ìàòåðèàëè, íåîáõîäèìè 
çà ñïàçâàíå íà ìåðêèòå. 
Â ÄÃ “Çäðàâåö” ùå ïî-
ñðåùíàò 35-36 äåöà, à âúâ 
ôèëèàëà â ñåëî Êàðàíî-
âî - 14 îò îáùî 16 äåöà ñà 
äàëè çàÿâêà çà ïðèñúñò-
âèå â ïúðâèÿ äåí.

Íàé-ìíîãî äåöà â åäíà 
îò ãðóïèòå ñè î÷àêâà 
ÄÃ “Ñëàâåé÷å” - 23 îò 
îáùî 30. Òàì, 60 ðîäèòå-
ëè ñà ïîòâúðäèëè æåëà-
íèå äà äîâåäàò äåöàòà ñè 
íà 1 þíè. 70 äåöà â äåò-
ñêèòå ãðóïè è 27 â ÿñëåíè-
òå î÷àêâàò ïúê ó÷èòåëèòå 
îò ÄÃ “Ïðîëåò”. Â ÄÃ “Êà-
ëèíà Ìàëèíà” æåëàåùèòå 
ñà 50% îò îáùèÿ áðîé íà 
äåöàòà. 14 îò îáùî 41 ùå 
ñà äåöàòà â ÄÃ “Äåòåëè-
íà” - ñ. Òîïîëèöà.

Êìåòúò íÿêîëêî ïúòè 
ïîä÷åðòà, ÷å â èçâúíðåä-

íàòà îáñòàíîâêà ùå äúð-
æè íàé-âå÷å íà êîðåêò-
íîòî îòíîøåíèå êúì ðî-
äèòåëèòå è äåöàòà. Äå-
çèíôåêöèÿ íà ñòàèòå ùå 
ñå èçâúðøâà ÷åòèðè ïúòè 
äíåâíî. Îáùèíàòà âå÷å å 
äàëà çàÿâêà çà äîçàòîðè 
íà âõîäà íà âñÿêà ãðàäè-
íà, ïðåäïàçíè ñðåäñòâà 
è äåçèíôåêòàíòè. Ïîñó-
äàòà ñå äåçèíôåêöèðà ïî  
ñòðîãè ñàíèòàðíî-õèãè-
åííè èçèñêâàíèÿ. Ïðåäè 
ñòàðòà ùå áúäàò íàïðàâå-
íè èçñëåäâàíèÿ, âêëþ÷è-
òåëíî è íà âîäàòà â ÿñëè-
òå è äåòñêèòå ãðàäèíè.

Ïîäíîâåí å ïðèåìúò íà 
äåöà â ïúðâà ãðóïà. Êëà-
ñèðàíåòî ùå áúäå èçòåã-
ëåíî íàïðåä âúâ âðåìåòî 
- äî 20 þíè, à íå êàêòî äî-
ñåãà - äî 10 þíè, ðàçïîðå-
äè îùå êìåòúò. Ðîäèòåëè-
òå ùå áúäàò èíôîðìèðà-
íè çà ìåðêèòå è ùå ïîä-
ïèñâàò äåêëàðàöèè çà èí-
ôîðìèðàíî ñúãëàñèå.

Âñÿêà îò äèðåêòîðêè-
òå äîêëàäâà êàê îðãàíè-
çèðà ïîäãîòîâêàòà è ðà-
áîòàòà íà äåòñêàòà ãðà-

äèíà îò 1 þíè. Ïðîìåíÿ 
ñå ðàáîòíîòî âðåìå íà 
ìåäèöèíñêèòå ëèöà. Òå 
ùå áúäàò â ãðàäèíèòå îò 
7 ÷àñà ñóòðèí, çà äà ïðè-
ñúñòâàò ïðè ïðèåìàíåòî 
íà âñÿêî îò äåöàòà, ðàç-
ïîðåäè îùå êìåòúò Âà-
ñèë Åäðåâ. 

Ãðàäîíà÷àëíèêúò èçäà-
äå çàïîâåä, ñ êîÿòî ðàç-
ïîðåäè êîíêðåòíèòå ïðî-
òèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, 
èçèñêâàíèÿòà êúì äèðåê-
òîðèòå, ó÷èòåëèòå, ïåðñî-
íàëà è ðîäèòåëèòå. Ñúñ 
çàïîâåäòà îôèöèàëíî 
áåøå îáÿâåíî îòâàðÿíåòî 
íà äåòñêèòå ãðàäèíè íà 1 
þíè - Äåíÿ íà äåòåòî.

Çàïîâåä íà Êìåòà íà 
Îáùèíà Àéòîñ ¹ÐÄ-
08-319 îò 21.05.2020 ã. 
– íà ñòð. 3

 ÍÏ

Íà 19 ìàé ò.ã., Èâåëèíà 
Âàñèëåâà - íàðîäåí ïðåä-
ñòàâèòåë îò ÏÏ „ÃÅÐÁ“ â 
44-òî Íàðîäíî ñúáðàíèå 
áåøå íà ðàáîòíî ïîñåùå-
íèå â îáùèíà Àéòîñ. Òå-
ìèòå íà ðàçãîâîðà ñ êìå-
òà Âàñèë Åäðåâ áÿõà åïè-
äåìè÷íàòà îáñòàíîâêà, 
èêîíîìè÷åñêèòå ïîñëå-
äèöè îò çäðàâíàòà êðèçà, 
åâðîïðîåêòèòå, êîèòî èç-
ïúëíÿâà îáùèíñêàòà àä-
ìèíèñòðàöèÿ è íîâèÿ ïà-
êåò îò ìåðêè çà îáùèíè-
òå, ïðèåòè îò Ïàðëàìåíòà 
ñ ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà 
çäðàâåòî. Âåäíàãà ñëåä 
ñðåùàòà ñ ãðàäîíà÷àë-
íèêà, Èâåëèíà Âàñèëåâà 
îòãîâîðè íà âúïðîñèòå íà 
„Íàðîäåí ïðèÿòåë“.

Èíòåðâþòî ñ íàðîäíèÿ ïðåäñòàâèòåë – íà ñòð.3
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22-28 ÌÀÉ 2020, áð. 385

Íà 19 ìàé ò.ã., Èâåëèíà 
Âàñèëåâà - íàðîäåí ïðåä-

Èâåëèíà Âàñèëåâà: Ãîðäåÿ ñå ñ òîâà, 
êîåòî ïîñòèãà îáùèíà Àéòîñ

Óâàæàåìè ãðàæäàíè íà îáùèíà Àéòîñ,
Çà ìåí å ÷åñò äà Âè ïîçäðàâÿ â íàâå÷åðèåòî íà íàé-ñâåò-

ëèÿ áúëãàðñêè ïðàçíèê 24 ìàé - Äåí íà áúëãàðñêàòà ïðî-
ñâåòà è êóëòóðà è íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò! 

Òàçè ãîäèíà ùå íè ëèïñâà ïúñòðîòî øåñòâèå íà àéòîñ-
êèòå äåöà è ó÷åíèöè ïîä çâóöèòå íà „Âúðâè íàðîäå, âúç-
ðîäåíè”, ùå íè ëèïñâàò ïðàçíè÷íèòå ïðîÿâè è ñðåùèòå ñ 
èçÿâåíè ó÷åíèöè è ó÷èòåëè. Íî ïðàçíèêúò å â ñúðöàòà íè, 
ñúõðàíèë ïðåç âåêîâåòå ïðåêëîíåíèåòî ïðåä äåëîòî íà 
Ñâåòèòå áðàòÿ è ïðåä òåçè òåçè, êîèòî äíåñ áäÿò íàä áúë-
ãàðñêîòî ñëîâî è òðàäèöèèòå.

Ñ îãðîìíî óâàæåíèå è ïðèçíàòåëíîñò ÷åñòèòÿ ïðàçíè-
êà íà íàøèòå ó÷èòåëè è êóëòóðíè äåéöè! Áëàãîäàðÿ Âè, ÷å 
ñ ïðîôåñèîíàëèçúì, ëþáîâ è âäúõíîâåíèå ïàçèòå íàé-
öåííîòî íè áîãàòñòâî – åçèêà, íàóêàòà, êóëòóðàòà è áúë-
ãàðñêèÿ äóõ!

Ðàçïàëâàéòå ñòðåìåæà êúì ïðîñâåùåíèå, ïðåäàâàéòå 
ëþáîâòà êúì áúëãàðñêèòå òðàäèöèè è ñâåùåíîòî áúëãàðñêî 
ñëîâî! Áëàãîäàðÿ âè çà îòäàäåíîñòòà, ñ êîÿòî èçïúëíÿâà-
òå ñâîÿòà äóõîâíà ìèñèÿ â òåçè òðóäíè çà âñè÷êè íàñ äíè. 
Óáåäåí ñúì, ÷å ùå ïðîäúëæèòå äà ðàáîòèòå ñ âîëÿ è óïî-
ðèòîñò â èìåòî íà áúëãàðñêîòî îáðàçîâàíèå è êóëòóðà.

Îò ñâîå èìå è îò èìåòî íà ãðàæäàíèòå ïîäíàñÿì ñïåöè-
àëåí ïîçäðàâ êúì Âàñ, àáèòóðèåíòè îò Âèïóñê Àéòîñ 2020. 
Ïîæåëàâàì Âè óñïåøíà ðåàëèçàöèÿ. Íî ïðåäè âñè÷êî áú-
äåòå ñâîáîäíè, îòãîâîðíè, äîáðè è äîñòîéíè õîðà!

×åñòèò ïðàçíèê íà íàøèòå ó÷åíèöè!
Âàøå å áúäåùåòî íà Àéòîñ, çàòîâà ó÷åòå ñå è ìå÷òàé-

òå!
×åñòèò 24 ìàé íà âñè÷êè ãðàæäàíè!
Áúäåòå çäðàâè!

ÂÀÑÈË ÅÄÐÅÂ
Êìåò íà îáùèíà Àéòîñ

Îáùèíà Àéòîñ îòâàðÿ äåòñêèòå 
ãðàäèíè íà 1 þíè - Äåíÿ íà äåòåòî

Ïðàçíèêúò å 
â ñúðöàòà íè! 
×åñòèò 24 ìàé!

Óâàæàåìè ãðàæäàíè íà îáùèíà Àéòîñ,
Çà ìåí å ÷åñò äà Âè ïîçäðàâÿ â íàâå÷åðèåòî íà íàé-ñâåò-

ëèÿ áúëãàðñêè ïðàçíèê 24 ìàé - Äåí íà áúëãàðñêàòà ïðî-
ñâåòà è êóëòóðà è íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò! 

Âàñèë Åäðåâ - êìåò íà îáùèíà Àéòîñ

Îáùèíà Àéòîñ îòâàðÿ 
ÿñëåíèòå ãðóïè è âñè÷-
êè äåòñêè ãðàäèíè íà 1 
þíè. Òîâà ñòàíà ÿñíî 

Êìåòúò èçäàäå çàïîâåä êàê äà ñå ïîäãîòâÿò 
äåòñêèòå çàâåäåíèÿ çà ïîñðåùàíåòî íà äåöàòà



Âúâ âðúçêà ñ íåîáõîäèìîñòòà îò ñïàçâàíå íà åïèäåìèîëîãè÷íèòå ìåðêè, âúâåäåíè 
ñúñ Çàïîâåä ¹ÐÄ-01-262/14.05.2020 ã. íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, ïî ïîâîä 
îáÿâåíàòà ñ Ðåøåíèå ¹325/14.05.2020 ã. íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò èçâúíðåäíà åïèäåìè÷-
íà îáñòàíîâêà è ïðåïîðúêèòå íà Íàöèîíàëíèÿ è Îáùèíñêèÿ êðèçèñåí ùàá çà ïðåâåí-
öèÿ çà íåðàçïðîñòðàíåíèå íà êîðîíîâèðóñíàòà èíôåêöèÿ (COVID -19)

Îñìîòî ðåäîâíî çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àéòîñ
ùå ñå ïðîâåäå íà 28.05.2020 ã. (÷åòâúðòúê) îò 9.30 ÷àñà

â çàñåäàòåëíàòà çàëà íà Îáùèíà Àéòîñ
 

Íà çàñåäàíèåòî, ñ îãëåä ñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè, 
íå ìîãàò äà ïðèñúñòâàò ãðàæäàíè è ïðåäñòàâèòåëè íà ìåäèè.

 
Íà çàñåäàíèåòî íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò, îñâåí îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè, ùå áúäàò äî-

ïóñíàòè åäèíñòâåíî ïðåäñòàâèòåëè íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ - Àéòîñ, êîèòî èìàò 
ïðÿêî îòíîøåíèå êúì îáñúæäàíèòå òåìè â äíåâíèÿ ðåä è ñëóæèòåëèòå îò çâåíîòî ïî 
÷ë.29à îò ÇÌÑÌÀ.

Ïðè ïðîâåæäàíå íà çàñåäàíèåòî ñòðèêòíî ùå áúäàò ñïàçåíè ïðåäïèñàíèÿòà íà çäðàâ-
íèòå îðãàíè çà ñïàçâàíå íà ëè÷íà äèñòàíöèÿ, ïîëçâàíå íà çàùèòíè ñðåäñòâà, äåçèí-
ôåêöèÿ è âúçìîæíîñò çà ïðîâåòðÿâàíå íà ïîìåùåíèÿòà.
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Äîêëàäíà çàïèñêà çà ïðåäîñòà-
âÿíå íà äîïúëíèòåëíà  âðåìåííà 
ôèíàíñîâà ïîìîù íà îáùèíñêî 
òúðãîâñêî äðóæåñòâî „ÃÅÍÃÅÐ“ 
ÅÎÎÄ, â ðàçìåð íà 55 000 ëâ., âíà-
ñÿ íà ðåäîâíîòî ìàéñêî çàñåäà-
íèå íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò ïðåäñå-
äàòåëÿò Êðàñèìèð Åí÷åâ.

Íà ïðîâåäåíîòî íà 30.04.2020 ã. 
Ñåäìî çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè 
ñúâåò - Àéòîñ, áåøå ïîäðîáíî ðàç-
ãëåäàíî è îáñúäåíî ôèíàíñîâîòî 
ñúñòîÿíèå íà îáùèíñêîòî òúðãîâ-
ñêî äðóæåñòâî „ÃÅÍÃÅÐ“ ÅÎÎÄ. 
Âúçíèêíàõà ðåäèöà âúïðîñè, êà-
ñàåùè òî÷íèÿ ðàçìåð íà çàäúë-
æåíèÿòà è íîðìàëíîòî ôóíêöèî-
íèðàíå íà äðóæåñòâîòî. Îáåäèíå-
íè îò îáùîòî ìíåíèå çà îáùåñò-
âåíàòà çíà÷èìîñò íà Åòíîãðàôñêè 
êîìïëåêñ „Ãåíãåð“ áÿõà íàïðàâå-
íè ìíîãî ïðåäëîæåíèÿ çà çàïàç-
âàíå è ñúõðàíåíèå íà åìáëåìà-
òà íà íàøèÿ ãðàä è ãîðäîñòòà íà 
âñè÷êè àéòîçëèè è áåøå ïðèå-
òî ðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà 
ôèíàíñîâà ïîìîù â ðàçìåð íà 
85 000 ëâ.”, ïèøå â äîêëàäíàòà çà-
ïèñêà íà Åí÷åâ.

Îò äîêóìåíòà ñòàâà ÿñíî îùå, 
÷å íà 7 ìàé ò.ã. ñå å ïðîâåëî ñúâ-
ìåñòíî çàñåäàíèå íà Ïðåäñå-
äàòåëñêèÿ ñúâåò è ÷ëåíîâåòå íà 
Ïîñòîÿííà êîìèñèÿ ïî ôèíàíñè 
êúì ìåñòíèÿ ïàðëàìåíò, íà êîå-
òî ñà áèëè îáñúäåíè âñè÷êè çà-

äúëæåíèÿ íà äðóæåñòâîòî êúì 
05.05.2020 ã. Íà óïðàâèòåëÿ Òå-
îäîð ßíåâ å âúçëîæåíî äà ïîä-
ãîòâè îçäðàâèòåëåí ïëàí â ñðîê 
äî 15.05.2020 ã., à îò äîïúëíèòåë-
íàòà èíôîðìàöèÿ, ïðåäîñòàâåíà 
îò ßíåâ ñà áèëè îáîáùåíè çàäúë-
æåíèÿòà íà „ÃÅÍÃÅÐ“ ÅÎÎÄ êúì 
15.05.2020 ã. Îò äîêëàäíàòà ñòà-
âà ÿñíî îùå, ÷å çàäúëæåíèÿòà 
íà “Ãåíãåð” ÅÎÎÄ ñà â ðàçìåð íà 
68 333,84 ëâ. 

Ñëåä èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, 

ïðè ñïàçâàíå íà åïèäåìèîëîãè÷-
íèòå ìåðêè, îáÿâåíè ñúñ Çàïîâåä 
¹ÐÄ-01-262/14.05.2020 ã. íà ìèíèñ-
òúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî,  êîì-
ïëåêñ „Ãåíãåð“, óïðàâëÿâàí îò äðó-
æåñòâîòî, èìà âúçìîæíîñò äà ðà-
áîòè îòíîâî. Îò äåéñòâèÿòà íà óï-
ðàâèòåëÿ ïî íàçíà÷àâàíåòî íà ïåð-
ñîíàëà è ìàêñèìàëíî ñíèæàâàíå 
íà ðàçõîäèòå ùå çàâèñè óñïåøíî-
òî ôóíêöèîíèðàíå íà äðóæåñòâîòî. 
Îùå ïîâå÷å - èçâåñòíî å, ÷å „Ãåí-
ãåð” ÅÎÎÄ ãåíåðèðà ïðèõîäè òúê-

ìî ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí. Ïðåäëîæå-
íèåòî å ïðåäîñòàâåíàòà äîïúëíè-
òåëíà âðåìåííà öåëåâà ôèíàíñî-
âà ïîìîù äà áúäå âúçñòàíîâåíà ïî 
ñìåòêàòà íà Îáùèíà Àéòîñ, íå ïî-
êúñíî îò 31.05.2021 ãîäèíà.

Îáùèíñêè ñúâåò - Àéòîñ ùå ðå-
øàâà íà 28 ìàé, äàëè äà äàäå íà 
äðóæåñòâîòî ïîðåäíà âúçìîæ-
íîñò çà ñïðàâÿíå ñúñ ñúçäàëàòà 
ñå òðóäíà ôèíàíñîâà ñèòóàöèÿ. 
Â ïðîäúëæåíèå íà ïðåäïðèåòèòå 
ìåðêè çà ôèíàíñîâîòî ñòàáèëèçè-
ðàíå íà îáùèíñêîòî äðóæåñòâî, 
ìåñòíèÿò ïàðëàìåíò ùå òðÿáâà äà 

ãëàñóâà äîïúëíèòåëíî 55 000 ëâ. 
çà “Ãåíãåð”, ñúñ ñðîê çà âðúùà-
íå íå ïî-êúñíî îò åäíà ãîäèíà. Ñ 
òåçè ñðåäñòâà òðÿáâà äà áúäàò  èç-
ïëàòåíè íàòðóïàíèòå çàäúëæåíèÿ 
êúì ÍÀÏ è „Åíåðãî Ïðî“, çàäúëæå-
íèåòî êúì ïåðñîíàëà è îáñëóæâà-
ùàòà äðóæåñòâîòî áàíêà. Äàëè îá-
ùèíñêèòå ñúâåòíèöè ùå ãëàñóâàò 
ïðåäëîæåíèåòî íà ïðåäñåäàòåëÿ 
ùå ñòàíå ÿñíî äðóãèÿ ïåòúê, íà 28 
ìàé, êîãàòî ùå ñå ïðîâåäå Îñìî-
òî ðåäîâíî çàñåäàíèå íà Îáùèí-
ñêèÿ ñúâåò â Àéòîñ.

ÍÏ  

ïèñêà íà Åí÷åâ.
Îò äîêóìåíòà ñòàâà ÿñíî îùå, 

÷å íà 7 ìàé ò.ã. ñå å ïðîâåëî ñúâ-
ìåñòíî çàñåäàíèå íà Ïðåäñå-
äàòåëñêèÿ ñúâåò è ÷ëåíîâåòå íà 
Ïîñòîÿííà êîìèñèÿ ïî ôèíàíñè 
êúì ìåñòíèÿ ïàðëàìåíò, íà êîå-
òî ñà áèëè îáñúäåíè âñè÷êè çà-

Летопи

Ïîðåäíà âúçìîæíîñò çà „ÃÅÍÃÅÐ” ÅÎÎÄ 
äà ñå ñòàáèëèçèðà ôèíàíñîâî

Äîêëàäíà çàïèñêà çà ïðåäîñòà-
âÿíå íà äîïúëíèòåëíà  âðåìåííà 
ôèíàíñîâà ïîìîù íà îáùèíñêî 
òúðãîâñêî äðóæåñòâî „ÃÅÍÃÅÐ“ 
ÅÎÎÄ, â ðàçìåð íà 55 000 ëâ., âíà-

äúëæåíèÿ íà äðóæåñòâîòî êúì 
05.05.2020 ã. Íà óïðàâèòåëÿ Òå-
îäîð ßíåâ å âúçëîæåíî äà ïîä-
ãîòâè îçäðàâèòåëåí ïëàí â ñðîê 

ïðè ñïàçâàíå íà åïèäåìèîëîãè÷-
íèòå ìåðêè, îáÿâåíè ñúñ Çàïîâåä 
¹ÐÄ-01-262/14.05.2020 ã. íà ìèíèñ-
òúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî,  êîì-
ïëåêñ „Ãåíãåð“, óïðàâëÿâàí îò äðó-

äà ñå ñòàáèëèçèðà ôèíàíñîâîäà ñå ñòàáèëèçèðà ôèíàíñîâî
Èìà ïðåäëîæåíèå çà äîïúëíèòåëíà ôèíàíñîâà ïîìîù çà îáùèíñêîòî òúðãîâñêî äðóæåñòâî

Ï   Î   Ê   À   Í   À
Óâàæàåìè  äàìè  è  ãîñïîäà  îáùèíñêè  
ñúâåòíèöè,
Ñ íàñòîÿùàòà ïîêàíà Âè óâåäîìÿâàì, ÷å íà 
îñíîâàíèå ÷ë.23, àë.4, ò.1 îò ÇÌÑÌÀ è ÷ë.31, àë.2, ò.1 
îò ÏÎÄÎÑÂÎÀ íà Îáùèíà Àéòîñ, ñâèêâàì  ÎÑÌÎÒÎ  
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ íà Îáùèíñêè ñúâåò Àéòîñ, êîåòî ùå ñå 
ïðîâåäå íà 28.05.2020 ã. /÷åòâúðòúê/ îò 09.30 ÷. â 
çàñåäàòåëíàòà çàëà íà Îáùèíà Àéòîñ,  ïðè  ñëåäíèÿ  
ïðîåêò  çà  

Ä  Í  Å  Â  Å  Í        Ð  Å  Ä :
1. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-199/19.05.2020 

ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
ïðîâåæäàíå íà ðåäîâíî îáùî ñúáðàíèå íà àêöèîíå-
ðèòå íà „ÓÌÁÀË – Áóðãàñ” ÀÄ – ãð. Áóðãàñ.

2. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-204/19.05.2020 
ã.îò Êðàñèìèð Åí÷åâ – ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñú-
âåò Àéòîñ, îòíîñíî âçåìàíå íà ðåøåíèå çà ïðåäîñ-
òàâÿíå íà äîïúëíèòåëíà âðåìåííà ôèíàíñîâà ïîìîù 
íà îáùèíñêî òúðãîâñêî äðóæåñòâî „ÃÅÍÃÅÐ“ ÅÎÎÄ, â 
ðàçìåð íà 55 000 ëâ.

3. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-205/19.05.2020 
ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
òðàíñôîðìèðàíå íà öåëåâà ñóáñèäèÿ çà êàïèòàëîâè 
ðàçõîäè â òðàíñôåð çà ôèíàíñèðàíå íà ðàçõîäè çà 
èçâúðøâàíå íà íåîòëîæíè òåêóùè ðåìîíòè íà îá-
ùèíñêè ïúòèùà è íà óëè÷íà ìðåæà.  

4. Ïðåäëîæåíèå ñ âõ. ¹ ÎáÑ-193/13.05.2020 ã. îò 
Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî ïðè-
åìàíå îò÷åòíèòå äîêëàäè íà ïðåäñåäàòåëèòå íà ÷è-
òàëèùíèòå íàñòîÿòåëñòâà â Îáùèíà Àéòîñ â  èçïúë-

íåíèå íà  Ãîäèøíàòà ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà  äåé-
íîñòòà èì ïðåç 2019 ã.

5. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-190/12.05.2020 
ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
ïðèåìàíå íà Ãîäèøåí ïëàí çà ðàçâèòèå íà ñîöèàë-
íèòå óñëóãè â îáùèíà Àéòîñ çà 2021 ã.

6. Ïðåäëîæåíèå ñ âõ. ¹ ÎáÑ-183/05.05.2020 ã. 
îò Ñòàíèìèð Ïåòðîâ – Äèðåêòîð Äèðåêöèÿ „ÔÁÄÎ” 
â Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî îäîáðÿâàíå ðàçõîäèòå çà 
êîìàíäèðîâêè íà Êìåòà íà Îáùèíà Àéòîñ.

7. Ïðåäëîæåíèå ñ âõ. ¹ ÎáÑ-184/05.05.2020 ã. 
îò Ñòàíèìèð Ïåòðîâ – Äèðåêòîð Äèðåêöèÿ „ÔÁÄÎ” 
â Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî îäîáðÿâàíå ðàçõîäèòå çà 
êîìàíäèðîâêè íà Ïðåäñåäàòåëÿ íà Îáùèíñêè ñú-
âåò Àéòîñ.

8. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-197/18.05.2020 
ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
ó÷ðåäÿâàíå íà áåçâúçìåçäíî ïðàâî íà ïîëçâàíå íà 
÷àñò îò íåäâèæèì èìîò – ÷àñòíà îáùèíñêà ñîáñòâå-
íîñò, ïðåäñòàâëÿâàù ñòàÿ ¹ 5 ñ ïëîù 13,60 êâ.ì, 
íàõîäÿùà ñå â ñãðàäà ñ àäìèíèñòðàòèâíî ïîëçâàíå 
â ãð.Àéòîñ, óë. „Ùåðþ Ðóñåâ”¹ 4.

9. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-198/19.05.2020 
ã. îò Ìàðèàíà Äèìîâà – çàì.êìåò íà Îáùèíà Àé-
òîñ, îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå íà ñúñîáñòâåíîñò ìåæäó 
Îáùèíà  Àéòîñ è ôèçè÷åñêè ëèöà â ÓÏÈ VIII-1751, 
êâ.104 ïî ïëàíà íà ãð. Àéòîñ, ñ àäìèíèñòðàòèâåí àä-
ðåñ: ãð.Àéòîñ, óë.“Ïåòúð Ñòàíåâ“ ¹ 26. 

10. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-200/19.05.2020 
ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
ïðåêðàòÿâàíå íà ñúñîáñòâåíîñò ìåæäó Îáùèíà  Àé-

òîñ è ôèçè÷åñêî ëèöå â ÓÏÈ I-273, êâ.21 ïî ïëàíà 
íà ñ.Êàðàíîâî, îáùèíà Àéòîñ.

11. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-201/19.05.2020 
ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
ïðåêðàòÿâàíå íà ñúñîáñòâåíîñò ìåæäó Îáùèíà  Àé-
òîñ è ôèçè÷åñêè ëèöà â ÓÏÈ IV-63, êâ.19 ïî ïëàíà 
íà ñ.Ëÿñêîâî, îáùèíà Àéòîñ. 

12. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-202/19.05.2020 
ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
ïðåêðàòÿâàíå íà ñúñîáñòâåíîñò ìåæäó Îáùèíà  Àé-
òîñ è þðèäè÷åñêî ëèöå â ÓÏÈ VII-8, êâ.1 ïî ïëàíà íà 
ñ.Ëÿñêîâî, îáùèíà Àéòîñ.

13. Äîêëàäíà çàïèñêà ñ âõ. ¹ ÎáÑ-196/15.05.2020 
ã. îò Âàñèë Åäðåâ – êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ, îòíîñíî 
ïðîäàæáà íà íåäâèæèìè èìîòè - çåìåäåëñêè çåìè, 
ïðåäñòàâëÿâàùè ÷àñòíà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, 
÷ðåç ïðîâåæäàíå íà ïóáëè÷åí òúðã ñ ÿâíî íàääàâà-
íå – 10 áðîÿ.

14. Ïèòàíèÿ.  
Ïîêàíàòà äà ñå ïóáëèêóâà íà èíòåðíåò ñòðàíè-

öàòà íà Îáùèíà Àéòîñ, ðàçäåë Îáùèíñêè ñúâåò 
è èçïðàòè íà îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè íà ïîñî÷åí 
îò òÿõ åëåêòðîíåí àäðåñ. Îáùèíñêèòå ñúâåòíè-
öè äà áúäàò óâåäîìåíè óñòíî ïî òåëåôîíà, çà êî-
åòî äà áúäå ñúñòàâåí ïðîòîêîë.

Íà îñíîâàíèå ÷ë.36, àë.1, ò.1. îò ÇÌÑÌÀ îáùèí-
ñêèòå ñúâåòíèöè ñà äëúæíè äà ïðèñúñòâàò íà çà-
ñåäàíèÿòà íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò.

ÊÐÀÑÈÌÈÐ  ÅÍ×ÅÂ
Ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñúâåò Àéòîñ

Îñìîòî çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àéòîñ
ïðè çàñèëåíè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÀÉÒÎÑ

Çàñåäàíèåòî íà Ïðåäñåäàòåëñêèÿ ñúâåò
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Êàêâî âêëþ÷âà ïàêåòúò îò ìåðêè 
â ïîäêðåïà íà îáùèíèòå

- Ã-æî Âàñèëåâà, òîâà, êî-
åòî âúëíóâà îáùèíèòå â ìî-
ìåíòà å ïàêåòúò îò ìåðêè, 
êîèòî Ïàðëàìåíòúò ïðèå ñ 
ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà çäðà-
âåòî. Âàøèÿò êîìåíòàð?

- Òîçè ïàêåò îò ìåðêè å îñî-
áåíî âàæåí, çàùîòî âñè÷êè 
ñìå íàÿñíî, ÷å îáùèíèòå ïî-
åõà ñåðèîçíà îòãîâîðíîñò âúâ 
âðúçêà ñ âúçíèêíàëàòà ïàíäå-
ìè÷íà êðèçà. Îáùèíèòå òðÿá-
âàøå äà îðãàíèçèðàò äåéíîñò-
èòå, ñâúðçàíè ñ äåçèíôåêöè-
ÿòà, îñèãóðÿâàíåòî íà ïðåä-
ïàçíè ñðåäñòâà è äà ïðèëàãàò 
âñè÷êè ìåðêè, óêàçàíè â çàïî-
âåäèòå íà ìèíèñòúðà íà çäðà-
âåîïàçâàíåòî. È â òîçè ñìèñúë, 
îáùèíèòå çàäåëèõà ðåñóðñè çà 
òåçè äåéíîñòè, êîèòî ïðåäâà-
ðèòåëíî íå áÿõà ïðåäâèäåíè â 
áþäæåòèòå èì. Îò äðóãà ñòðàíà 
- ôàêò å íàìàëÿâàíåòî íà ïðè-
õîäèòå êúì áþäæåòèòå íà îá-
ùèíèòå îò ïî-íèñêàòà ñúáèðàå-
ìîñò íà ìåñòíèòå äàíúöè è òàê-
ñè. Ïðåäâèä ñèòóàöèÿòà, ñ êî-
ëåãèòå îáñúäèõìå âúçìîæíîñò-
èòå, èìàøå ðàçãîâîðè è ñ Íà-
öèîíàëíîòî ñäðóæåíèå íà îá-
ùèíèòå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, 
è ïðåäïðèåõìå åäíà ñòúïêà, â 
ïîñîêà îñèãóðÿâàíå íà ìåõà-

íèçìè çà îáëåê÷àâàíå íà ñè-
òóàöèÿòà â îáùèíèòå. Â îáùè 
ëèíèè, ïàêåòúò å êîìïëåêñåí 
è òîé âêëþ÷âà íÿêîëêî ìåðêè 
è âúçìîæíîñòè, êîèòî ïðåäîñ-
òàâèõìå íà îáùèíèòå ñúñ çàêî-
íà, êîéòî ïðèåõìå - èçìåíåíèÿ-
òà â Çàêîíà çà çäðàâåòî, ÷ðåç 
êîéòî ïúê áÿõà âúâåäåíè ìåð-
êè, ñâúðçàíè ñ êîðîíàâèðóñ-
íàòà èíôåêöèÿ è ïàíäåìè÷íà-
òà îáñòàíîâêà.

Ïî äàííè íà ÍÑÎÐÁ ñïàäúò 
â ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè íà îá-
ùèíèòå çà ìàðò è àïðèë å çíà-
÷èòåëåí ñïðÿìî ìèíàëàòà ãî-
äèíà. Çà ãîëåìèòå îáùèíè òîé 
å 75%, çà îáëàñòíèòå öåíòðî-
âå – îò 40 äî 65%, à çà ñðåäíè-
òå è ìàëêè îáùèíè – îò 20 äî 
45%. Ïðèåòèòå çàêîíîäàòåëíè 
ìåðêè ùå ïîìîãíàò íà ìåñòíà-
òà âëàñò äà ñå âúçñòàíîâè ïî-
áúðçî è äà çàïî÷íå äà ôóíêöè-
îíèðà íîðìàëíî.

- Êàêâè êîíêðåòíî ñà ìåð-
êèòå, îò êîèòî îáùèíèòå 
èìàò âúçìîæíîñò äà ñå âúç-
ïîëçâàò?

- Ïúðâî, îáùèíèòå èìàò âúç-
ìîæíîñò ïðè íåîáõîäèìîñò, äà 
ïîëçâàò áåçëèõâåíè çàåìè îò 
äúðæàâíèÿ áþäæåò ïðè îáëåê-
÷åíè óñëîâèÿ, â ñëó÷àé, ÷å èìà 

ïðåäïèñàíèå îò çäðàâíèòå âëà-
ñòè çà ïðîâåæäàíå íà ïðîòèâî-
åïèäåìè÷íè ìåðêè, èëè â ñëó-
÷àé, ÷å èìà ñèëíî ðåäóöèðàíå 
íà ñúáèðàåìîñòòà íà ñðåäñòâà-
òà â îáùèíñêèòå õàçíè. Íà âòî-
ðî ìÿñòî, îáùèíèòå ïîëó÷èõà 
âúçìîæíîñò äà ïîëçâàò ñïåñ-
òåíèòå ñðåäñòâà çà çèìíî ïîä-
äúðæàíå è ñíåãîïî÷èñòâàíå íà 
îáùèíñêèòå ïúòèùà, êîèòî èì 
ñå îòïóñêàò âñÿêà ãîäèíà - çà 
ïîêðèâàíå íà ðàçõîäè ïî èç-
ïúëíåíèåòî íà ïðîòèâîåïèäå-
ìè÷íè ìåðêè. Çíàåòå, òàçè ãî-
äèíà çèìàòà áåøå ìåêà è ìíî-
ãî îò îáùèíèòå èìàò ñïåñòÿâà-
íèÿ. À àêî â ãîäèíèòå äîñåãà ñà 
èìàëè òàêèâà ñïåñòÿâàíèÿ, òî 
òå ñå âðúùàõà îáðàòíî â íàöè-
îíàëíèÿ áþäæåò. Ñåãà äàâàìå 
âúçìîæíîñò îáùèíèòå äà çà-
ïàçÿò ñïåñòåíèòå ñðåäñòâà è 
äà ãè ïîëçâàò çà äåéíîñòè, êî-
èòî ñà ñâúðçàíè ñ ïðîòèâîåïè-
äåìè÷íè ìåðêè è ïîñëåäèöèòå 
îò êðèçàòà. Îñâåí òîâà, îñè-
ãóðèõìå âúçìîæíîñò â Çàêî-
íà çà ìåñòíèòå äàíúöè è òàê-
ñè, ñðåäñòâàòà, êîèòî ñå ñúáè-
ðàò îò òàêñà áèòîâè îòïàäúöè, 
äà áúäàò ïîëçâàíè è çà ìåðêè, 
ñâúðçàíè ñ äåçèíôåêöèÿ, çà 
ïî÷èñòâàíå è ò.í. Òîâà íå áåøå 
äîïóñòèìî äîñåãà ïî çàêîíà. È 
íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî - çíàåòå, 
÷å ïî Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà 
îòïàäúöèòå, îáùèíèòå èìàò àí-
ãàæèìåíò äà ñúáèðàò ò.íàð. îò-
÷èñëåíèÿ çà ðåêóëòèâàöèÿ íà 
ñòàðèòå äåïà, è ðåñïåêòèâíî - 
çà íàäãðàæäàíå íà ñèñòåìèòå 
çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå. 
Äî êðàÿ íà òàçè ãîäèíà ìåñò-
íèòå âëàñòè ìîãàò äà èçðàçõîä-
âàò äî 30% îò íàòðóïàíèòå îò-
÷èñëåíèÿ çà äåïîíèðàíå íà îò-
ïàäúöèòå çà ïðèëàãàíå íà ìåð-
êè, ïðåäïèñàíè îò Ìèíèñòåð-
ñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è 
ÐÇÈ. Òîâà ìîæå äà ñòàíå ñëåä 

ðåøåíèå íà îáùèíñêèòå ñúâåòè 
è îäîáðåíèå îò ìèíèñòúðà íà 
îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå. Òîâà 
ñúùî å åäíà ìíîãî äîáðà âúç-
ìîæíîñò çà îáùèíèòå. 

Äðóãà ìÿðêà êàñàå ïåðèîäà 
îò 1 ìàðò, ò.å. ïðåäè îáÿâÿâàíå 
íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, 
äî êðàÿ íà ìåñåö íîåìâðè ò.ã. 
- ïðåç òîâà âðåìå îáùèíèòå íÿ-
ìàò àíãàæèìåíò äà âíàñÿò òåçè 
ìåñå÷íè îò÷èñëåíèÿ - òå ìîãàò 
äà ãè ïëàòÿò ïðåç äåêåìâðè ìå-
ñåö, â êðàÿ íà ãîäèíàòà. Äàâàìå 
èì 10 ìåñåöà ãðàòèñåí ïåðèîä, 
â êîéòî òå íÿìàò àíãàæèìåíòà 
âñåêè ìåñåö äà âíàñÿò îò÷èñëå-
íèÿòà. È äðóãîòî, êîåòî å çàëî-
æåíî â çàêîíà å, ÷å àêî íå ãè 
âíàñÿò âñåêè ìåñåö èì ñå íàëà-
ãàò íàêàçàòåëíè ëèõâè - ñåãà ãè 
îñâîáîæäàâàìå îò òîâà. Â òîçè 
ñìèñúë, ìîæåì äà íàáëþäàâà-
ìå êàê âúðâè ñúáèðàåìîñòòà è 
íàäÿâàìå ñå, ïðè ñòàáèëèçèðà-
íåòî íà îáùèíñêèòå ôèíàíñè, 
äà èìàò âúçìîæíîñò ïðåç ìå-
ñåö äåêåìâðè äà ãè âíåñàò. Ðàç-
áèðà ñå, æåëàíèåòî íà âñè÷êè 
íàñ å äà ïîäïîìîãíåì îáùèíè-
òå, çàùîòî çíàåì, ÷å ñà â òåæêà 
ñèòóàöèÿ. Â òàçè âðúçêà, îñèãó-
ðÿâàò ñå è è âñè÷êè âúçìîæíè 
ñðåäñòâà ïî ëèíèÿ íà åâðîïåé-
ñêèòå ïðîãðàìè, òàêà ÷å îáùè-
íèòå äà ìîãàò äà êàíäèäàòñòâàò 
è äà èçïúëíÿâàò ïðîåêòè ïî åâ-
ðîïåéñêèòå ïðîãðàìè. Îò ñâîÿ 
ñòðàíà àäìèíèñòðàöèÿòà íà íà-
öèîíàëíî íèâî å àíãàæèðàíà 
ñâîåâðåìåííî è ìàêñèìàëíî 
áúðçî äà ïðîöåäèðà ïðîåêòíè-
òå ïðåäëîæåíèÿ è äà ãàðàíòè-
ðà ïî-áúðçîòî èçïúëíåíèå íà 
ïðîåêòèòå.

- Áÿõà ïðåõâúðëÿíè ñðåä-
ñòâà ïî åâðîïðîãðàìèòå - 
òîâà ùå ñå îòðàçè ëè ïî íÿ-
êàêúâ íà÷èí íà êàíäèäàò-
ñòâàíåòî íà îáùèíèòå ñ ïðî-
åêòè èëè âúðõó ñïå÷åëåíèòå 

âå÷å ïðîåêòè?
- Êàòåãîðè÷íî íå. Ïðåõâúð-

ëåíè áÿõà ñâîáîäíè ñðåäñòâà, 
êîèòî âñå îùå íå ñà îáÿâåíè 
êàòî áþäæåòè è ïðîöåäóðè, è 
íå ñà äîãîâîðèðàíè ïî ïðîåê-
òè. Èìàøå ïðåõâúðëÿíå îñíîâ-
íî êúì äâå ïðîãðàìè - åäíàòà 
å Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå íà 
÷îâåøêèòå ðåñóðñè, äðóãàòà - 
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò íà áúë-
ãàðñêàòà èêîíîìèêà. Êàòî öåë-
òà áåøå ÷ðåç òåçè ñðåäñòâà äà 
ñå ðàçðàáîòÿò ìåðêè, íàñî÷å-
íè îò åäíà ñòðàíà êúì ñîöè-
àëíî ñëàáèòå ãðàæäàíè è êúì 
ïîäêðåïà íà õîðàòà, êîèòî îñ-
òàíàõà áåç ðàáîòà, óÿçâèìèòå. 
Îò äðóãà ñòðàíà - êúì ïîäêðå-
ïà èêîíîìèêàòà ÷ðåç ìåðêèòå, 
êîèòî ñòàðòèðàõà è âå÷å ñà â 
õîä, çà îñèãóðÿâàíå íà ãðàíòî-
âè ñðåäñòâà çà ìàëêèÿ è ñðåä-
íèÿ áèçíåñ. À ùî ñå îòíàñÿ äî 
ñðåäñòâàòà, ïðåíàñî÷åíè îò 
äðóãè ïðîãðàìè êúì Ïðîãðà-
ìàòà çà ðàçâèòèå íà ÷îâåø-
êèòå ðåñóðñè, îáùèíèòå ïîëç-
âàò ñðåäñòâà ïî ëèíèÿ íà òåçè 
ïðîãðàìè çà îñèãóðÿâàíå íà 
ñîöèàëåí ïàòðîíàæ è ñîöèàë-
íè óñëóãè. Íî êàòåãîðè÷íî íå 
ñà çàñåãíàòè âå÷å äîãîâîðè-
ðàíè ñðåäñòâà ïî îïåðàòèâíè-
òå ïðîãðàìè.

- Ã-æî Âàñèëåâà, êàêúâ å 
Âàøèÿò êîìåíòàð çà îáñòà-
íîâêàòà â ñòðàíàòà?

- Òîêó-ùî òîâà êîìåíòèðàõ-
ìå è ñ êìåòà Âàñèë Åäðåâ. Ìåð-
êèòå, êîèòî áÿõà ïðåäïðèåòè â 
Áúëãàðèÿ, íà íàöèîíàëíî è íà 
îáùèíñêî íèâî, áÿõà àäåêâàò-
íè è íàâðåìåííè. È òîâà äî-
âåäå äî ñðàâíèòåëíî íèñêî-
òî íèâî íà çàðàçÿâàíå è çàáî-
ëåâàåìîñò â Áúëãàðèÿ. Çàòîâà 
èñêàì äà áëàãîäàðÿ íà âñè÷-
êè, êîèòî îòãîâîðíî ñå îòíåñî-
õà êúì ñïàçâàíåòî íà âúâåäå-
íèòå ìåðêè. Ðàçáèðà ñå - è íà 
îáùèíñêèòå âëàñòè, êîèòî ïî-
ëîæèõà ìíîãî óñèëèÿ çà òîâà 
äà ñå ãàðàíòèðà ñèãóðíîñòòà 

íà õîðàòà â îáùåñòâåíèòå ìåñ-
òà è ïóáëè÷íèòå ñãðàäè. Èñêàì 
äà áëàãîäàðÿ è íà âñè÷êè õîðà, 
êîèòî ñå îòçîâàõà è ïîäêðåïè-
õà çàñåãíàòèòå îò êðèçàòà, ïî-
êàçàõà ãðèæà êúì ñîöèàëíî 
ñëàáèòå, âúçðàñòíèòå è õîðà-
òà ñ óâðåæäàíèÿ. È ñå íàäÿâàì, 
ïëàâíî äà ñå íîðìàëèçèðà îá-
ñòàíîâêàòà â ñòðàíàòà. Íàäÿ-
âàì ñå, äà ïðîäúëæè äà íàìà-
ëÿâà áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ âè-
ðóñíàòà èíôåêöèÿ è ïðåç ñëåä-
âàùèòå äíè.

- È íàêðàÿ, íÿìà êàê äà íå 
ñïîìåíåì íàé-ìàùàáíèÿ 
àéòîñêè ïðîåêò - èçãðàæ-
äàíåòî íà Ïðå÷èñòâàòåëíà 
ñòàíöèÿ çà îòïàäú÷íè âîäè 
â ãðàäà. Òîâà ëÿòî ùå áúäå 
îòêðèâàíåòî íà ñúîðúæåíè-
åòî - áåçñïîðíà å çàñëóãàòà 
Âè Àéòîñ äà ãî èìà. Òîâà ñè-
ãóðíî Âè ðàäâà?

- Ðàäâà ìå, ðàçáèðà ñå è 
ñúì ìíîãî ãîðäà îò óñïåøíî-
òî ðåàëèçèðàíå íà òîçè ïðî-
åêò. Ïîçäðàâèõ êìåòà, çàùî-
òî îò íåãî ðàçáðàõ çà àêòóàë-
íèÿ ñòàòóñ íà ïðîåêòà. È ïðåä 
íåãî îòáåëÿçàõ, ÷å âèñîêèÿò àä-
ìèíèñòðàòèâåí êàïàöèòåò, êîé-
òî èìà èçãðàäåí â Îáùèíà Àé-
òîñ, êà÷åñòâåíîòî èçïúëíåíèå 
íà ïðîåêòèòå, å âèäèìî è ïðè 
èçïúëíåíèå íà òîçè ãîëÿì ïðî-
åêò. Íàäÿâàì ñå, ñêîðî äà ìî-
æåì äà ïðîâåäåì è îôèöèàë-
íàòà öåðåìîíèÿ ïî ðÿçàíå íà 
ëåíòàòà, çà äà îòêðèåì òîçè 
îáåêò, êîéòî å âàæåí çà õîðà-
òà. Ìèñëÿ, ÷å ïðåç ïîñëåäíèòå 
ìåñåöè, çà ïîðåäåí ïúò äîêà-
çàõà êîëêî å âàæíî äà ïîëàãà-
ìå ãðèæè çà çäðàâåòî è æèâî-
òà íà õîðàòà. À òàêúâ òèï èí-
ôðàñòðóêòóðà, åêîëîãè÷íàòà 
èíôðàñòðóêòóðà èìà ïðÿêî îò-
íîøåíèå êúì çäðàâåòî è îïàç-
âàíå íà ÷èñòîòàòà íà âîäèòå è 
ïðèðîäíàòà ñðåäà. È ñå ãîð-
äåÿ ñ òîâà, êîåòî ïîñòèãíà Îá-
ùèíà Àéòîñ.

ÍÏ

13131313

Êàêâî âêëþ÷âà ïàêåòúò îò ìåðêè Êàêâî âêëþ÷âà ïàêåòúò îò ìåðêè 

Íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë îò ÏÏ „ÃÅÐÁ“ â 44-îòî Íàðîäíî 
ñúáðàíèå Èâåëèíà Âàñèëåâà ïðåä „Íàðîäåí ïðèÿòåë“Ïîðåäíà âúçìîæíîñò çà „ÃÅÍÃÅÐ” ÅÎÎÄ 

äà ñå ñòàáèëèçèðà ôèíàíñîâî

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

Îáùèíà Àéòîñ óâåäîìÿâà ãðàæäàíèòå, ÷å âúâ âðúçêà ñ î÷àêâàíî 
óâåëè÷åíèå íà êúðëåæîâèòå ïîïóëàöèè íà 22.05.2020ã. ùå ñå èç-
âúðøè äåçàêàðèçàöèÿ â ïàðê „Ñëàâååâà ðåêà“ è Ãðàäñêà ãðàäèíà.

Îáðàáîòêèòå íà òðåâíèòå ïëîùè ùå áúäàò èçâúðøåíè ñ „ÁÈÎÒÅÊ 
C/S”. Ïðåïàðàòúò å ðàçðåøåí çà èçïîëçâàíå è å ïîäõîäÿù çà áîð-
áà ñ ïúëçÿùè è ëåòÿùè íàñåêîìè. 

Êàðàíòèíåí ñðîê 24 ÷àñà.
Ïðè íåáëàãîïðèÿòíè àòìîñôåðíè óñëîâèÿ ïðúñêàíåòî ùå ñå èç-

âúðøè â ñëåäâàùèòå òðè ðàáîòíè äíè.

ÎÁÙÈÍÀ ÀÉÒÎÑ
ÎÁÙÈÍÑÊÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

• Òåë. 0899 18 29 60 - äàâà ïîä íàåì 
àïàðòàìåíò â ãðàä Àéòîñ, ñðåùó ÏÃÑÑ 
“Çëàòíà íèâà” - äâå ñòàè ñ êóõíåíñêè áîêñ, 
íà V-ÿ åòàæ. Èçãîäíî!

• Òåë. 0895 65 62 09 - ïðîäàâà èìîò â 
ñ. Ïèðíå - ñåëñêîñòîïàíñêà ñãðàäà è êúùà 
çà æèâååíå.

• Òåë. 0894 411125 - ïðîäàâà 3 äêà 
çåìÿ, 500 êâ.ì ïîñòðîéêà â ðåãóëàöèÿ ñ 
íîòàðèàëåí àêò.

• Òåë. 0879033671 - ïðîäàâà äâóñòàåí 
àïàðòàìåíò - 62 êâ. ì â Áóðãàñ, ê-ñ “Çîðíè-
öà”, åòàæ 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. 0882 24 93 90 - ïðîäàâà òðèñòà-
åí àïàðòàìåíò â ãðàä Àéòîñ - 68 êâ. ì, åò. 2, 
ìàçå - 12 êâ. ì. Öåíà 58 000 ëâ.

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

• Òåë. 0898 440336 - Äèìèòúð, ïðîäà-
âà 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 äâîðíî ìÿñòî â ñ. Äðÿíêîâåö, ÓÏÈ 
V-48, êâ.6, äîãîâîð ñ EVN - 12 kW, ïàðòè-
äà çà âîäà, ñêèöà ñ âèçà çà ñòðîåæ, íîòà-
ðèàëåí 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 ìèíóòè îò ïëàæà è íà 5 ìèíóòè îò öåíòú-
ðà, 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.

Ç À Ï Î Â Å Ä
¹ ¹ÐÄ-08-319 

îò  21.05.2020 ã. ãð. Àéòîñ

Íà îñíîâàíèå ÷ë. 44, àë.1, ò.1 è àë. 2 îò ÇÌÑÌÀ, îáÿâåíàòà ñ Ðåøåíèå 
¹325 íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ïðåä-
ëîæåíèå íà Ãëàâíèÿ äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð çà âúâåæäàíå íà ìåðêè 
íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà è Çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-270/19.05.2020ã. íà  Ìè-
íèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî  

Ç À Ï Î Â ß Ä Â À Ì:
1. Ïðè ñïàçâàíåòî íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè, äåòñêèòå ãðàäèíè 

íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíà Àéòîñ âúçñòàíîâÿâàò ïðèåìà íà äåöà, ñ÷èòà-
íî 01.06. 2020 ã.  

2. Äîïóñòèìèÿò áðîé äåöà â ãðóïà å 16.
3. Â ïåðèîäà 20.05 - 01. 06. 2020 ãîäèíà äà ñå èçâúðøè:
3.1. Ïî÷èñòâàíå è êîñåíå íà äâîðîâåòå íà äåòñêèòå ãðàäèíè è îáðà-

áîòêà ïðîòèâ êúðëåæè
3.2. Äà áúäàò èçâúðøåíè âñè÷êè íåîáõîäèìè è çàäúëæèòåëíè ïî÷èñòâà-

ùè è äåçèíôåêöèîííè ìåðîïðèÿòèÿ è äåéíîñòè â ñãðàäèòå è äâîðîâåòå.
3.3. Äà áúäàò ïðåöèçèðàíè õðàíèòåëíèòå ìåíþòà è çàðåæäàíåòî íà 

ïðîäóêòè
3 4.. Äà ñå îðãàíèçèðàò ïîñëåäíè ïðîâåðêè çà ôóíêöèîíàëíîñòòà íà 

åëåêòðè÷åñêà ñèñòåìà è óðåäè, è èçïðàâíîñòòà íà âîäîïðåíîñíèòå èíñòà-
ëàöèè â ñãðàäèòå.

3.5. Äà ñå ïðîâåäå èçñëåäâàíå íà ïîñóäàòà è âîäàòà.
3 6. Äà ñå íàïðàâè îùå åäíî ïðåäâàðèòåëíî ïðîó÷âàíå, êîåòî äà óñòà-

íîâè òî÷íî êîëêî ðîäèòåëè ñà ãîòîâè äà ïóñíàò äåöàòà ñè íà äåòñêà ãðà-
äèíà.

3.7. Äà ñå ïðèëàãàò ïðîãðàìè çà ïîâå÷å çàíÿòèÿ è èãðè íà îòêðèòî.
4. Ìåäèöèíñêèòå ëèöà â äåòñêèòå çàâåäåíèÿ ïðåìèíàâàò íà íîâî ðàáîò-

íî âðåìå - îò 07 ÷àñà äî 12.00 ÷àñà è îò 12.30 ÷àñà äî 15.30 ÷àñà.
5. Ðîäèòåëè íå ñå äîïóñêàò â ñãðàäèòå íà äåòñêèòå ãðàäèíè
6. Çà ó÷èòåëèòå è ïåðñîíàëúò äà ñå îñèãóðÿò âñè÷êè íåîáõîäèìè ïðåä-

ïàçíè ñðåäñòâà
7. Äåçèíôåêòàíòè äà ñå ïðåäîñòàâÿò íà âñÿêà ãðóïà, ïîìåùåíèÿòà äà ñå 

äèçåíôåêöèðàò ïî óêàçàíàòà äíåâíà ïåðèîäè÷íîñò.
8. Âúâ âñÿêà îò ñãðàäèòå äà ñå îáîçíà÷àò âõîä è èçõîä çà äåöàòà è ïåð-

ñîíàëà. 
9. Íà òåðèòîðèÿòà íà äåòñêèòå ãðàäèíè, ñ÷èòàíî îò 20.05.2020 ã. ñòðèêòíî 

äà ñå ñïàçâàò âñè÷êè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè.
10. Êîïèå îò íàñòîÿùàòà Çàïîâåä, äà ñå âðú÷è íà äèðåêòîðà íà äèðåê-

öèÿ  “ÊÎÂÇÑ” è äèðåêòîðèòå íà äåòñêèòå çàâåäåíèÿ â îáùèíàòà çà ñâåäå-
íèå è èçïúëíåíèå.

Êîíòðîë ïî èçïúëíåíèåòî íà íàñòîÿùàòà Çàïîâåä ùå îñúùåñòâÿâàì 
ëè÷íî.

ÂÀÑÈË ÅÄÐÅÂ
ÊÌÅÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÀÉÒÎÑ

ÎÁÙÈÍÀ ÀÉÒÎÑ
ÎÁÙÈÍÑÊÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Èâåëèíà Âàñèëåâà â Àéòîñ

Ñ ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ è êìåòà Âàñèë Åäðåâ 
ïðè ïîäïèñâàíåòî íà äîãîâîðà çà ôèíàíñèðàíå íà 
Ïðå÷èñòâàòåëíàòà ñòàíöèÿ
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150-ãîäèøåí þáèëåé ïðàçíóâà 
îíëàéí ó÷èëèùåòî â Ïèðíå

Ðàéîííèÿò ìþôòèÿ íà Àéòîñ Ñåëÿòèí Ìóõàðåì ðàçäàäå ïàêåòè ñ ïîìîùè çà 
Ðàìàäàí, ïðåäîñòàâåíè îò Ðåïóáëèêà Òóðöèÿ, ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà ÍÏ Ïîñëà-
íèêà íà Ðåïóáëèêà Òóðöèÿ â Áúëãàðèÿ è Ãåíåðàëíèÿ êîíñóë â Áóðãàñ.

Ðàíî ñóòðèíòà íà 21 ìàé 
êìåòúò Âàñèë Åäðåâ ïîä-
íåñå öâåòÿ ïðåä ïàìåòíè-
êà íà Èâàí, Òîäîð è Êàëÿ 
×åíãåëèåâè è Àòàíàñ Ìàí-
÷åâ ïî ïîâîä ãîäèøíèíàòà 
îò òðàãè÷íàòà èì êîí÷èíà. 
Ãðàäîíà÷àëíèêúò êîìåíòè-

ðà ïðåä ìåñòíèòå ìåäèè, ÷å 
óáèéñòâîòî íà ÷åòèðèìàòà 
å íàé-ãîëÿìàòà òðàãåäèÿ â 
èñòîðèÿòà íà Àéòîñ. Êìåòúò 
ïîä÷åðòà îùå, ÷å îáíîâÿâà-
íåòî íà ãðàäñêàòà ãðàäèíà 
è ìîíóìåíòúò íà ×åíãåëè-
åâè å åäíà îò ñëåäâàùèòå 

ñòúïêè, êîèòî ùå ïðåäïðè-
åìå Îáùèíà Àéòîñ.

Ïî-êúñíî, îðãàíèçèðàíî, 
ñ öâåòÿ è âúçïîìåíàòåëíî 
ñëîâî, ãîäèøíèíàòà îòáå-
ëÿçàõà ÷ëåíîâå è ñèìïàòè-
çàíòè íà ÁÑÏ - Àéòîñ.

ÍÏ

Èëèÿíà ÏEÒÐÎÂÀ - 
äèðåêòîð

Â èçâúíðåäíà îáñòà-
íîâêà è ïî óíèêàëåí íà-
÷èí, íà 20 ìàé 2020 ãîäèíà, 
ïîä íàäñëîâ „Ó÷èì, òâî-
ðèì, ìå÷òàåì”, Îñíîâíî 
ó÷èëèùå „Õðèñòî Áîòåâ” - 
ñ. Ïèðíå îòáåëÿçà ñâîÿ 
150-ãîäèøåí þáèëåé.  

Â ëåòîïèñíàòà êíèãà íà 
ó÷èëèùåòî 20.05.2020 ã. ùå 
áúäå âïèñàí êàòî ïðàçíèê 
ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ, 

çàùîòî ñâåòúò å ðàçòúð-
ñåí îò îæåñòî÷åíà áîðáà 
ñ êîðîíàâèðóñà, ïðè÷è-
íèë ìíîãî ÷îâåøêè ñòðà-
äàíèÿ. Âúïðåêè èçâúíðåä-
íîòî ïîëîæåíèå è ïðîäúë-
æèòåëíàòà èçîëàöèÿ, â êî-
ÿòî ñå íàìèðàìå, íàøèòå 
ó÷èòåëè, ðîäèòåëè è ó÷åíè-
öè äîêàçàõà, ÷å ìîãàò äà 
ñå ñïðàâÿò ñ âñÿêàêâè ñè-
òóàöèè è ïðåäèçâèêàòåë-
ñòâà. Òåçè îáñòîÿòåëñòâà 
íå ïîìðà÷èõà ïðàçíèêà 
íè, çàùîòî äóõúò íå ìîæå 
äà áúäå ïîñòàâåí ïîä êà-
ðàíòèíà. 

Ïîêàçàõìå, ÷å ó÷è-
ëèùåòî íè å áîãà-
òî ñúñ ñâîèòå óñïå-
õè, ÷å íàøèòå ó÷åíè-
öè  ñà äåöà íà ñâîå-
òî âðåìå –  èíôîð-
ìèðàíè, çíàåùè è 
ìîæåùè, ÷å ïîëó÷à-
âàò äîáðà îáðàçîâà-
òåëíà ïîäãîòîâêà è 
ïðèäîáèâàò óìåíèÿ 
çà èçãðàæäàíå è çà-
ùèòà íà ñîáñòâåíî 
ìíåíèå, è çà óñïåø-
íî ïðèëàãàíå íà ïî-
ëó÷åíèòå çíàíèÿ.

Äåöàòà ðåöèòèðà-
õà, ïÿõà è òàíöóâà-
õà ñ ëþáîâ çà ðîä-
íîòî ó÷èëèùå. Øåñ-

òîêëàñíè÷êàòà Àíåëèÿ Òî-
äîðîâà äîðè ïîñâåòè ñâî-
åòî ñòèõîòâîðåíèå „Þáè-
ëåé“ íà òîçè ñâåòúë ïðàç-
íèê. Ïîêàçàíè áÿõà è íàé-
äîáðèòå ðèñóíêè îò îáÿâå-
íèÿ êîíêóðñ íà òåìà „Ìîå-
òî ó÷èëèùå è àç“. 

Ó÷èòåëèòå ñ îãðîìíî æå-
ëàíèå îòãîâàðÿõà íà ïî-
ñòàâåíèòå îò äåöàòà âú-
ïðîñè - „Êàêâî å äà ñè ó÷è-
òåë ïðåç XXI âåê?“, „Äîâîë-
íè ëè ñòå îò èçáîðà ñè íà 
ïðîôåñèÿ?“, „Êîå å Âàøå-
òî âäúõíîâåíèå?“. Âñè÷-
êî òîâà áåøå çàïå÷àòàíî 

â äâà ôèëìà, èçãîòâåíè ñ 
ìíîãî åíòóñèàçúì, èñêðå-
íà ëþáîâ è îò ñúðöå. Òå 
áÿõà ïðåçåíòèðàíè â åëåê-
òðîííàòà ïëàòôîðìà MS 
Teams. Îíëàéí-ïðàçíèêúò 
ùå îñòàâè òðàéíè ñïîìå-
íè â ñúðöàòà íà ó÷èòåëè, 
ó÷åíèöè è ðîäèòåëè.     

„Íèå èñêàìå, íèå ìî-
æåì, íèå ùå óñïååì, çà-
ùîòî âÿðâàìå â ñåáå ñè, 
çàùîòî ñìå ÁÎÒÅÂÖÈ!” 
– òîâà å äåâèçúò íà ó÷èëè-
ùåòî íè, êîéòî âèíàãè ùå 
âîäè ó÷èòåëè è ó÷åíèöè ñ 
äóõ è ïîñòîÿíñòâî ïî ïúòÿ 
íà çíàíèåòî.

21 ìàé 2020 ãîäèíà - 76 ãîäèíè 
îò ãèáåëòà íà ñåì. ×åíãåëèåâè 
è ïîåòà Àòàíàñ Ìàí÷åâ. Ïîêëîí!

Ðèñóíêà íà Øåíãþë - 
VI êëàñ Ðèñóíêà íà Äàíèåë - VI êëàñ



съОБщЕНиЕ

Община Созопол стартира приема на заявления за локално пар-
киране на паркингите на улица „Вихрен“ и наказателния паркинг 
до „Арена - Созопол“.

По предложение на директора на Дирекция „УССДП" Йордан Пе-
тков, се удължава срокът за прием на заявления за локално пар-
киране и на другите, определени за целта, паркинги в града до 
29.05.2020г.

Правото на локално паркиране се предоставя на жителите с по-
стоянен адрес на територията на град Созопол, собственици на МПС. 
Паркирането се осъществява в границите на конкретен район (пар-
кинг), в който попада адресът на обособения жилищен имот, като 
абонаментът не гарантира определено място. Стойността за „Локал-
но паркиране“ за едно паркомясто е в размер на 100 лв. (+10лв. 
за чип) за периода 01.06 - 30.09.2020г., като то може да се полз-
ва само от посоченото в заявлението МПС. Ще бъдат одобрени кон-
кретен брой заявления, който да кореспондира на определените за 
този тип паркиране места.

крайният срок за подаване на заявленията е 29.05.2020г. в 
центъра за административно и информационно обслужване/
фронт офис.

Çàðåäåíè ñ ìíîãî æåëà-
íèå äà âúðíàò áëÿñúêà íà 
ãðàäà ñè, ìàëêè è ãîëåìè 
ó÷àñòâàõà àêòèâíî â ðàç-
ëè÷íè äåéíîñòè íà òåðèòî-
ðèÿòà íà öåëèÿ ãðàä. Ñïàç-
âàéêè ïðîòèâîåïèäåìè÷-
íèòå ìåðêè, ñîçîïîë÷àíè 
ñå îðãàíèçèðàò íà ìàëêè 
ãðóïè, çàïðÿòàò ðúêàâè è 
ñå âïóñêàò â ïî÷èñòâàíå 
è îñâåæàâàíå. 

Äîáðîâîë÷åñêè îòðÿäè, 
íàðàìèëè ìàøèíè, êîñÿò 
è ïðúñêàò ñ ïðåïàðàò èç-
áóÿëèòå òðåâè êàêòî ïî-

êðàé ïúòÿ Ñîçîïîë-Çëàòíà 
ðèáêà, òàêà è â ãðàäà. Åì-
áëåìàòè÷íè ìåñòà ãðåéíà-
õà, ñòúëáèòå êúì Ïàëèêà-
ðè, ãðàäèíêàòà ïðåä êúùà 
„Ñëúíöå“, ìèäåíîòî ïëàæ-
÷å, êðåïîñòíàòà ñòåíà î÷-
àêâàò òóðèñòèòå, çà äà ñúç-
äàâàò íåçàáðàâèìè ñïîìå-
íè. Ðåìîíòèðàò ñå è ñå áî-
ÿäèñâàò ïåéêè, èíôîðìà-
öèîííè è åëòàáëà, ïî÷èñò-
âàò ñå äîðè ïúòíèòå çíàöè 
îò íàëåïåíè ðåêëàìíè ìà-
òåðèàëè. Ñïåöèàëíî âíè-
ìàíèå ñå îáðúùà íà âñè÷-

êè äåòñêè ïëîùàäêè - êàòå-
ðóøêè, ëþëêè, ïúðçàëêè è 
îãðàæäåíèÿ ùå ðàäâàò äå-
öàòà ñ ðàçíîîáðàçíè  öâå-
òîâå. Ñèëíèòå ìúæå ñå çà-
åìàò ñ èçâîçâàíå íà êàìú-
íè è çàõâúðëåíè òåæêè èëè 
îáåìèñòè îòïàäúöè. Ïðè 
îùå ïî-çàñèëåí èíòåðåñ è 
åíòóñèàçúì, àêöèèòå ïðî-
äúëæàâàò è òîçè óèêåíä, çà 
äà áúäå ãðàäúò â ïúëíèÿ ñè 
áëÿñúê çà ñòàðòèðàíåòî íà 
ëåòíèÿ ñåçîí. 

Ñåä ìè÷ íî îá ùèí ñêî ïðè ëî æå íèå, áðîé 502, 22 ìàé 2020 ãî äè íà www.so zo pol.bg
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Çàðåäåíè ñ ìíîãî æåëà-
íèå äà âúðíàò áëÿñúêà íà 
ãðàäà ñè, ìàëêè è ãîëåìè 

êðàé ïúòÿ Ñîçîïîë-Çëàòíà 
ðèáêà, òàêà è â ãðàäà. Åì-
áëåìàòè÷íè ìåñòà ãðåéíà-

êè äåòñêè ïëîùàäêè - êàòå-
ðóøêè, ëþëêè, ïúðçàëêè è 
îãðàæäåíèÿ ùå ðàäâàò äå-

Îáùåñòâåíèÿò ñúâåò çàïàëè èñêðàòà íà 
íåñòèõâàùèòå óñèëèÿ íà ìåñòíèòå æèòåëè è 

ñàìî çà áðîåíè äíè ìîðñêèÿò ãðàä çàñèÿ

Тèõîìèð ßíàêèåâ îáñúäè ñ ìåñòíèÿ 
áèçíåñ ïðåäñòîÿùèÿ ëåòåí ñåçîí

Â íàâå÷åðèåòî ñìå íà åäèí îò íàé-ñâåòëèòå ïðàçíèöè - Äåíÿ íà áúë-
ãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà è íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò.

24 ìàé å ñðåä íàé-ÿðêèòå ñâèäåòåëñòâà çà æàæäàòà íà íàøèÿ íà-
ðîä çà íàóêà è äóõîâíîñò, çà ñúõðàíåíî íàöèîíàëíî äîñòîéíñòâî è 
òðàäèöèè. Íà òîçè äåí âúçõâàëÿâàìå àçáóêàòà è êóëòóðíàòà íåçàâè-
ñèìîñò, êîèòî ñìå äàðèëè íà ñëàâÿíèòå.

Äúëáîê ïîêëîí ïðåä Ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé - îíåçè êíè-
æîâíèöè, êîèòî ïúðâè ïîñÿõà ñåìåòî íà äóõîâíîñòòà, îíåçè, êîèòî 
ðàçïðúñêâàõà ïðîñâåùåíèåòî ïî íàøè è ÷óæäè çåìè, êîèòî íè îáå-
äèíèõà ÷ðåç ñëîâîòî è êíèæîâíîñòòà.

×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè Âàñ, êîèòî îáó÷àâàòå è âúçïèòàâàòå ìëà-
äèòå ïîêîëåíèÿ, êîèòî èçãðàæäàòå äóõîâíèòå óñòîè íà íàöèÿòà. Ïîæå-
ëàâàì Âè âñå òàêà íåóìîðíî äà ñëåäâàòå òàçè âåëèêà ìèñèÿ, çà-
âåùàíà îò ïðåäöèòå íè – äà îáðàçîâàìå íàøèòå äåöà, íàøå-
òî áúäåùå. 

×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè æèòåëè íà îáùèíà Ñîçîïîë!
Îáè÷àéòå, öåíåòå è ïàçåòå áîãàòèÿ íè ðîäåí åçèê!

ÒÈÕÎÌÈÐ ßÍÀÊÈÅÂ
Êìåò íà Îáùèíà Ñîçîïîë

ãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà è íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò.
24 ìàé å ñðåä íàé-ÿðêèòå ñâèäåòåëñòâà çà æàæäàòà íà íàøèÿ íà-

ðîä çà íàóêà è äóõîâíîñò, çà ñúõðàíåíî íàöèîíàëíî äîñòîéíñòâî è 
òðàäèöèè. Íà òîçè äåí âúçõâàëÿâàìå àçáóêàòà è êóëòóðíàòà íåçàâè-

Äúëáîê ïîêëîí ïðåä Ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé - îíåçè êíè-
æîâíèöè, êîèòî ïúðâè ïîñÿõà ñåìåòî íà äóõîâíîñòòà, îíåçè, êîèòî 
ðàçïðúñêâàõà ïðîñâåùåíèåòî ïî íàøè è ÷óæäè çåìè, êîèòî íè îáå-

×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè Âàñ, êîèòî îáó÷àâàòå è âúçïèòàâàòå ìëà-
äèòå ïîêîëåíèÿ, êîèòî èçãðàæäàòå äóõîâíèòå óñòîè íà íàöèÿòà. Ïîæå-
ëàâàì Âè âñå òàêà íåóìîðíî äà ñëåäâàòå òàçè âåëèêà ìèñèÿ, çà-
âåùàíà îò ïðåäöèòå íè – äà îáðàçîâàìå íàøèòå äåöà, íàøå-

×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè æèòåëè íà îáùèíà Ñîçîïîë!
Îáè÷àéòå, öåíåòå è ïàçåòå áîãàòèÿ íè ðîäåí åçèê!

Â íàâå÷åðèåòî ñìå íà åäèí îò íàé-ñâåòëèòå ïðàçíèöè - Äåíÿ íà áúë-
ãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà è íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò.

Â íàâå÷åðèåòî ñìå íà åäèí îò íàé-ñâåòëèòå ïðàçíèöè - Äåíÿ íà áúë-
ãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà è íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò.

Пîçäðàâèòåëåí àäðåñ ïî ïîâîä 24 ìàé

×åòåòå íà ñòð. 4

Пîáåäà, ìèð è 
îáåäèíåíèå ïðåç 
î÷èòå íà äåöàòà

Ñòèëÿí Êàëîÿíîâ ñúñ çàì.-êìåòà Òîäîð Äàìÿíîâ 
è ñåêðåòàðÿ íà ÌÊÁÏÏÌÍ ßíà Ñîòèðîâà

Êìåòúò íà Îáùèíà Ñîçîïîë Òèõîìèð ßíàêèåâ îð-
ãàíèçèðà èçíåñåíè ïðèåìíè âúâ âñè÷êè íàñåëåíè 
ìåñòà îò ñåëèùíàòà ñèñòåìà, çà äà ñå çàïîçíàå îò-
áëèçî ñ ïðîáëåìèòå è íóæäèòå íà æèòåëèòå.

ÃÐАÔÈÊ
3.06.2020ã./ñðÿäà 

9:00 - 10:30÷. – ñ. Ïðèñàä
11:00 - 12:30÷. – ñ. Çèäàðîâî
13:00 - 14:30÷. – ñ. Ãàáúð
15:00 - 16:30÷. – ñ. Âúðøèëî

10.06.2020ã./ñðÿäà
9:00 - 10:30÷. - ñ. Êðóøåâåö
11:00 - 12:30÷. - ñ. Èíäæå Âîéâîäà

Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 4

Ïî ïîêàíà íà êìåòà, íà ñðåùàòà ïðèñúñòâàõà Ãåîðãè Íèêîë÷åâ, ñúâåòíèê ïî òóðèçìà 
â Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, è ä-ð Àðìàí Êàöàõÿí îò ÐÇÈ Áóðãàñ, êîèòî ðàçÿñíèõà íà 

ïðèñúñòâàùèòå íàñòîÿùèòå çàïîâåäè è ïðåïîðúêè íà äúðæàâàòà, êîèòî èìàò çà öåë 
äà çàïàçÿò çäðàâåòî êàêòî íà ëåòóâàùèòå, òàêà è íà ñàìèòå òúðãîâöè

Îáùåñòâåíèÿò ñúâåò çàïàëè èñêðàòà íà 
íåñòèõâàùèòå óñèëèÿ íà ìåñòíèòå æèòåëè è 

Сîçîïîë÷àíè ðàçêðèâàò 
âåëèêîëåïèåòî íà ãðàäà ñè

Ñðåùàòà ñå ïðîâåäå â 
ãîëÿìàòà çàëà íà ÷èòà-
ëèùåòî, çà äà áúäàò ñïà-
çåíè ïðîòèâîåïèäåìè÷-
íèòå ìåðêè è ïðèñúñòâà-
ùèòå äà áúäàò íàñòàíå-
íè íà ðàçñòîÿíèå åäèí 
îò äðóã.

Íà íåÿ ñòàíà ÿñíî, ÷å 
êúì ìîìåíòà õîòåëèòå 
ìîãàò äà ïîñðåùàò ãîñòè, 
à ðåñòîðàíòèòå èìàò ïðà-
âî äà ðàáîòÿò ñàìî íà îò-
êðèòè ïëîùè ïðè ðàçñòî-
ÿíèå ìåæäó ìàñèòå 1,50 
ì. Íå ñå ïðåïîðú÷âà èç-
ïîëçâàíåòî íà ìåêà ìå-
áåë è äåêîðàòèâíè âúç-
ãëàâíèöè, òúé êàòî íÿìà 
êàê äà áúäàò äåçèíôåêöè-
ðàíè ñëåä âñåêè êëèåíò.
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ОБЯВА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организа-

цията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация”, свиквам ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 29.05.2020г. /петък / от 09:30 часа, в Заседателната зала в сгра-
дата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :
I. ДОклАД НА кОмисиЯтА пО зАкОННОст, ОБщЕстВЕН РЕД, сигуРНОст, гРАж-

ДАНски пРАВА, мОлБи и жАлБи: 
1.Докладна записка № 337/12.05.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председа-

тел на Общински съвет Созопол 
Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за пе-

риода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.
2. Докладна записка №394/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на 

Община Созопол
Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и ад-

министрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, 
в частта вход за експозиции и екскурзоводски беседи за музейни обекти 

II. ДОклАД НА кОмисиЯтА пО фиНАНси и БюДжЕт, мЕжДуНАРОДНи пРО-
Екти и пРОгРАми: 

3. Докладна записка №385/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на 
Община Созопол

Относно: Освобождаване от наеми вноски за два календарни месеца лица, които 
са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-про-
дължителен период.

III. ДОклАД НА кОмисиЯтА пО туРизъм, стОпАНскА пОлитикА и ОБщиНскА 
сОБстВЕНОст: 

4. Докладна записка №383/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на 

Община Созопол 
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с 

нестопанска цел - “Футболен клуб Созопол”
5. Докладна записка №384/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на 

Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с несто-

панска цел - “Гребен клуб Созопол”на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се 
в ПИ с идентификатор 67800.505.167.

6. Докладна записка №386/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на 
Община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 
– частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

7. Докладна записка №387/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на 
Община Созопол

Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 
– частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

8. Докладна записка №388/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на 
Община Созопол

Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 
– частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

9. Докладна записка №389/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на 
Община Созопол

Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 
– частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

10. Докладна записка №390/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет 
на Община Созопол

Относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имо-
ти- Общинска собственост за 2020 г.“ и провеждане на публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

IV. ДОклАД НА кОмисиЯтА пО устРОйстВО НА тЕРитОРиЯтА, жилищНА пО-
литикА, стРОитЕлстВО, ЕкОлОгиЯ, иНфРАстРуктуРА и тЕлЕкОмуНикАции:

11. Докладна записка №379/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет 
на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработва-
не на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на позем-
лен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, 
м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназ-
начението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изгражда-
не на сгради за отдих и курорт, и паркинг. 

12. Докладна записка №380/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет 
на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване 
на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени 
имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земе-
делска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън 
границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегу-
лиране, с отреждане „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради. 

13. Докладна записка №381/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет 
на Община Созопол 

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план за за обект на техническата инфра-
структура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване 
с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ“, 
землище с.Крушевец, общ.Созопол. 

14. Докладна записка №393/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет 
на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски 
и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоратив-
ни елементи на територията на гр.Черноморец

гЕОРги пиНЕлОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ

гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60, е- mail:os.sozopol@gmail.com; www.os – sozopol.org.

МИХАИЛ ЯНЕВ – ликвидатор на ЗК " СДРУЖЕ-
НИЕ " - с. Росен, ЕИК 812157608,  на основа-
ние чл. 16 ал. 1 във връзка с чл. 43 ал. 1 от ЗК 
свиква Общо събрание на член – кооператори-
те на ЗК „ Сдружение “, което ще се проведе на 

20 юни от 10 часа в читалището в с. Росен, при 
следния дневен ред : 

1. Отчет за дейността на ликвидатора през пе-
риода на ликвидация на кооперацията.

2. Дискусия и вземане на решение за разпре-

деляне на имуществото на кооперацията.
При липса на кворум съгласно чл. 19 ал. 2 от 

Устава на кооперацията събранието ще се про-
веде на 27 юни от 10 часа на същото място и при 
същия дневен ред .

уВЕДОмлЕНиЕ

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на  въздействието върху  околната среда, въз-
ложител (собственик): Красимир Димитров Кръстев уведомява админи-
страцията на Община Созопол, засегнатото население и РИОСВ-Бургас 
за инвестиционните си намерения, във връзка с внасянето на проекти за 
временен преместваем търговски обект за продажба на закуски, дюнери 
и палачинки в собственото си  УПИ IV-844,кв. 64, гр. Созопол.

За информация: Арх. Гергина Ставрева, 0898 49 06 28

з А п О В Е Д
№ 8-Z-618  от 14 май 2020 год.

               
На основание чл. 15, ал.1 и ал.3 от Закон за черноморското крайбрежие/обн. 

ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./ и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и с оглед за-
почване и протичане на туристическия сезон “Лято 2020година” на територията 
на гр. Созопол и община Созопол и при следните мотиви:

Съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето(посл.изм. 
обн.в ДВ бр.23,28 и 34 от 2020г.) съгласно §42 през 2020г., забраната за извърш-
ване на строителни и монтажни работи в националните курорти по черноморско-
то крайбрежие по чл.15 от ЗУЧК е от 15 юни до 1 октомври.

За национални курорти са обявени гр.Созопол с РМС №89 от 1967г.(ДВ,бр.35 от 
1967г.) и Ваканционно селище “Дюни” с РМС №45 от 2005г.(ДВ, бр.11 от 2005г.), 
във връзка с което е налице промяна в сроковете 

зАпОВЯДВАм:
1. Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал.1 от Закон за устройството на черно-

морското крайбрежие и  §42 от  Закон за изменение и допълнение на Закона за 
здравето(посл.изм. обн.в ДВ бр.23,28 и 34 от 2020г.) се спира извършването на 
строително монтажни дейности за територията на гр.Созопол и в.с.”Дюни”, счита-
но от 15 юни 2020 г. до 1 октомври 2020г., включително вътрешните довършител-
ни дейности и в този срок да се извършат ограждане и обезопасяване на строи-
телните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежи-
те от строителни материали и механизация;

2. Съгласно разпоредбите на чл. 15,ал.3 от Закон за устройство на черномор-
ското крайбрежие се спира за останалите територии, както следва:

2.1.  за  територията на гр.Черноморец, включително с.о.”Червенка”;  
м.„света марина”, м.”Буджака”, м.”каваци”, м.”мапи”, м.”градина”, 
м.”Аклади”, м.Ачмалъци, м.”герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра”, както и 
други самостоятелно обособени курортни комплекси; курортни и вилни тери-
тории, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), нахо-
дящи се в землището на гр.созопол, гр.Черноморец и с.Равадиново считано 
от 15 май 2020г. до 1 октомври 2020г., при следните условия:
	 от 15.05.2020год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка стро-

ителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни ра-
боти на открито, като до 30.05.2020год. участниците в процеса на строителството 
да привършат и с вътрешните довършителни дейности без използване на строи-
телна механизация/машини и приведат строителните обекти в подходящ вид, като 
за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

 2.2.  На територията на  с. Равадиново, както следва:
	 от 01.07.2020год. до 30.09.2020год. да се преустанови достъпът на вся-

какъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове стро-
ителни и монтажни работи на открито.
	 при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спаз-

ват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на об-
ществения ред и сигурност на Община Созопол

3. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при 
преустановяване на строителните и монтажни работи в определените  срокове, да 
предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните 
обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от стро-
ителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтира-
ни обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, 
определена по установения ред.

4. Изключения от забраните се допускат за:
4.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Ко-

гато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за стро-
еж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на съ-
щото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостове-
ряват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или ста-
новища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал. 1, т.4 от 
ЗМСМА,

НАРЕжДАм:
Органите на МВР/респ.КАТ, да предприемат необходимите действия за органи-

зиране на пропускателни пунктове на подходящите места, с цел недопускане на 
никаква строителна и друга тежка механизация.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на 
информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата 
за масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен 
ежедневник.

Заповедта да се обяви на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Запо-
ведта да се обяви по реда на АПК.

тиХОмиР ЯНАкиЕВ      /п/                              
Кмет на Община Созопол

На основание чл.80, от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe №150 от 29.04.2020г.. на Общински съ-
вет Созопол,  Община Созопол открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в з-ще с.Равна гора, Община Созопол

Начална конкурсна годишна наемна цена, срока на наемното правоотношение, размер на депозита за участие в процедурата и начина на плащане за обектите както следва:

но-
мер

идентифи-
катор собственик нтп Площ  в дка. местност землище категория годишна наемна 

цена в лв.
1 32737.50.45 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 120.372 Пожарето Индже Войвода IX 4 936,00

2 32737.71.34 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 61.064 Чардаклия Индже Войвода IX 2 504,00

3 32737.50.42 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 25.406 Крушите Индже Войвода IX 1 042,00

32737.49.29 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 6.933 Николчов баир Индже Войвода IX 285,00

4 32737.49.27 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 99.310 Домуз търла Индже Войвода IX 4 072,00

5 32737.47.115 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 88.655 Домуз търла Индже Войвода IX 3 635,00

6 32737.49.26 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 6.254 Николчов баир Индже Войвода IX 256,00

7 32737.71.35 Община Созопол Изоставена орна земя 7.046 Чардаклия Индже Войвода IX 289,00

8 32737.71.44 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 35.959 Чардаклия Индже Войвода IX 1 475,00

9 32737.71.46 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 219.009 Жельов букак Индже Войвода IX 8 981,00

Обща площ в ДКА- 670.008 дка Обща наемна годишна цена - 27 475,00 лв.

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинска собственост 
и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съ-
вет Созопол №148 от протокол №7/29.04.2020г., съгл. 
решение по т.1 от Протокол №3/18.05.2020г. на Комисия 
чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020г., ОБщиНА сОзОпОл открива процедура за 
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на  обект- частна общинска собственост, предста-
вляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
67800.503.573.7.16/ЕкАттЕ -шестдесет и седем хиляди 
и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, по-
землен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, 
самостоятелен обект -шестнадесет/ по кккР одобрени 
със заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на иД на Агкк с 
площ 26,43 кв.м./двадесет и шест цяло четиридесет и 
три квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части 
от сградата 3,84%/три цяло осемдесет и четири процен-
та/, брой нива на обекта 1/едно/. предназначение на са-
мостоятелния обект -“за търговска дейност“, находящ се 
в община созопол, гр.созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, 
обект 16 в сграда с  идентификатор 67800.503.573.7, раз-
положена в пи с идентификатор  67800.503.573, при съ-
седни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 
- 67800.503.573.7.17, 67800.503.573.7.15, под обекта – 
няма, над обекта – няма.

1.Начална конкурсна месечна наемна цена съглас-

но оценка №402/03.04.20г на независим лицензиран оце-
нител в размер на  418,00лв./четиристотин и осемнаде-
сет лева/ без ДДс 

2. Размер на депозита за участие в процедурата – 
41,80/четиридесет и един лева и осемдесет стотинки/

3.цена на тръжната документация – 20,00лв.,/два-
десет лева/ без ДДс.

4. срок за отдаване под наем – 1/една/ година
5.Начин на плащане –  предложената наемна цена за 

първия месец се заплаща преди подписване на договора 
като се прихваща депозитът за участие в конкурсната про-
цедура. Заплащането на наемната цена за следващите ме-
сеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на 
срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община со-
зопол при „цЕНтРАлНА кООпЕРАтиВНА БАНкА“ АД- IBAN 
BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

изисквания към кандидатите: физически, юридиче-
ски лица - да са търговци по смисъла на чл.1 от Търгов-
ския закон; да не са в производство по ликвидация или 
несъстоятелност.

 Документи за участие в конкурса се закупуват от каса-
та в Центъра за Административно информационно обслуж-
ване находящ се в Административната сграда на Община Со-
зопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. 
до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  08.06.2020г.

предложения за участие в конкурсната  процедура се 

подават лично от кандидатите или от техни упълномощени 
представители в запечатани непрозрачни пликове, с нена-
рушена цялост всеки работен ден в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Админи-
стративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 
2 до 16.00часа на 08.06.2020год. Върху плика се отбеляз-
ват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител 
от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предвари-
телна заявка и закупена конкурсна документация до изти-
чане на крайния срок за подаване на офертите.

 конкурсът ще  се проведе на  09.06.2020г. от 14.45ч. в 
сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  
и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на 
заповедта за определяне на наемател  внася по сметка  на 
община Созопол предложената наемна месечна цена, като 
се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той 
не направи това, кметът на община Созопол със заповед 
ги обявява за декласирани и внесените депозити за учас-
тие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участ-
никът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 
0550/25771

тиХОмиР йОРДАНОВ ЯНАкиЕВ                                                                            
 кмет на община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДО ВсиЧки ЧлЕН-кООпЕРАтОРи и НАслЕДНици НА ЧлЕН-кООпЕРАтОРи НА зк „ сДРужЕНиЕ “ - с. РОсЕН

пОкАНА

- Начална конкурсна  наемна цена е съгласно послед-
ната колона от таблицата и се определя според броят имо-
тите които, кандидата желае да наеме.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – е 10% 
от наемната цена, според броя на имотите които кандида-
та желае да наеме.

- Цена на конкурсната документация – 54,95лв. /петдесет 
и четири лева и деветдесет и пет стотинки / без ДДС.

- Срок за отдаване под наем –1 /една/годинa.
Начин на плащане –  предложената годишна наемна цена 

за първата година се заплаща преди подписване на договора 
като прихваща депозитът за участие в конкурсната проце-
дура. Заплащането на наемната цена за следващите години 
се внася до 1-октомври на съответната година.

Депозитът се внася по банкова сметка на община со-
зопол при „цЕНтРАлНА кООпЕРАтиВНА БАНкА“ АД- IBAN 
BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата 
в Центъра за Административно информационно обслужва-
не находящ се в Административната сграда на Община Со-
зопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. 
до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  08.06.2020г.

предложения за участие в конкурсната  процедура 
се подават в запечатани непрозрачни пликове, с ненару-
шена цялост всеки работен ден в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Админи-
стративната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 
2 до 16.00часа на 08.06.2020год. Върху плика се отбеляз-
ват името на участника, предмета на конкурса и на гър-
ба на плика се прикрепя копие от платежният документ 
за внесен депозит.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител 
от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предвари-
телна заявка и закупена конкурсна документация, до изти-

чане на крайния срок за подаване на офертите.
конкурсът ще  се проведе на  09.06.2020г. от 15.30 ч. в 

сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  
и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на 
резултатите внасят по сметка  на Община Созопол пред-
ложената наемна годишна цена, като се прихваща внесе-
ният депозит за участие. В случай, че те не направят това, 
Кмета на Община Созопол със заповед ги обявява за дек-
ласирани и внесените депозити за участие не се възстано-
вяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на 
следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 
0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
О Б Я В А
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О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №121 от протокол 
№6/16.03.2020г., съгл. решение по т.2 от Протокол №2/30.03.2020г. на Коми-
сия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на 
Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: по-
землен имот с идентификатор 63015.506.28/ЕкАттЕ - шестдесет и три хи-
ляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот 
– двадесет и осем / по кккР, одобрени със заповед РД-18-12/24.04.2007г. 
на иД на Агкк, находящ се в с.Атия, м.“старо селище“, община созопол, 
с площ  554 кв.м./петстотин петдесет и четири квадратни метра/, трай-
но предназначение на територията - „земеделска земя, начин на трайно 
ползване - „за земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от пзР на зспзз, 
при съседи: 63015.506.581, 63015.506.577, 63015.506.580.

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оцен-
ка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 20 100,00 лв./двадесет 
хиляди и сто лева/.

стъпка за наддаване –1 005,00лв. /хиляда и пет лева/-5% от начална-
та тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 2 010,00 лв./ две хиляди 
и десет лева лева/ - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на община созопол при „цЕНтРАл-
НА кООпЕРАтиВНА БАНкА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

цена на тръжната документация – 20,10 лв./двадесет лева и десет сто-
тинки / без ДДс.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. 
на  08.06.2020г.

право на участие имат физически и юридически лица; да не са в проце-
дура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за Ет и юл/.

предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непро-
зрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в центъра за Ад-
министративно информационно обслужване находящ се в Администра-
тивната сграда на Община созопол – ул.”Хан крум” № 2 до 16.00часа на 
08.06.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното 
наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят 
всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на по-
даване на предложението се представя копие от документа, доказващ внася-
нето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представи-
телната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявя-
ване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от 
него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, 
като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от 
общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след пред-
варителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на  09.06.2020г. от 14:30 часа в сградата на об-
щина Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на об-
щина Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

тиХОмиР ЯНАкиЕВ
Кмет на община Созопол

О Б Я В А
На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управле-

ние и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връз-
ка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №113 от протокол 
№6/16.03.2020г., съгл. решение по т.11 от Протокол №2/30.03.2020г. на Коми-
сия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на 
Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продаж-
ба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: позем-
лен имот с идентификатор 63015.506.440/ЕкАттЕ - шестдесет и три хиляди и 
петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четирис-
тотин и четиридесет / по кккР, одобрени със заповед РД-18-12/24.04.2007г. 
на иД на Агкк, находящ се в с.Атия, м.“старо селище“, община созопол, 
с площ  570 кв.м./петстотин и седемдесет квадратни метра/, трайно пред-
назначение на територията - „земеделска земя, начин на трайно ползване 
- „за земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от пзР на зспзз, при съседи: 
63015.506.38, 63015.506.581, 63015.506.36, 63015.506.37

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител в размер на 20 700,00 лв./двадесет хиля-
ди и седемстотин лева/.

стъпка за наддаване  1 035,00лв. /хиляда тридесет и пет лева/-5% от 
началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 2 070,00 лв./две хиляди 
и седемдесет лева/  - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на община созопол при „цЕНтРАлНА 
кООпЕРАтиВНА БАНкА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

цена на тръжната документация – 20,70 лв./двадесет лева и седемде-
сет стотинки / без ДДс.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община 
Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 08.06.2020г.

право на участие имат физически и юридически лица; да не са в проце-
дура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за Ет и юл/.

предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кан-
дидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни 
пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община созопол – ул.”Хан крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год. 
Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на 
обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изиску-
еми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на пред-
ложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депози-
та. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на 
упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявява-
не на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него 
цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като 
от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от об-
щинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предвари-
телна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на  09.06.2020г. от 14:15 часа в сградата на об-
щина Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на общи-
на Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

тиХОмиР ЯНАкиЕВ
Кмет на община Созопол

О Б Я В А
На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълне-
ние на  Решение на Общински съвет Созопол№122 отпротокол №6/16.03.2020г., 
съгл. решение по т.12 от Протокол №2/30.03.2020г. на Комисия чл.59, ал.6от НР-
ПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г.на Кмета на община Созо-
пол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 
63015.506.441/ЕкАттЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален ра-
йон - петстотин и шест, поземлен имот– четиристотин четиридесет и едно / по 
кккР, одобрени със заповед РД-18-12/24.04.2007г. на иД на Агкк, находящ се 
в с.Атия, м.“старо селище“, община созопол, с площ  311 кв.м./триста и еди-
надесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „земедел-
ска земя, начин на трайно ползване - „за земеделски труд и отдих“/съгласно 
§4 от пзР на зспзз, при съседи: 63015.506.581, 63015.506.38.

Началнатръжна-продажнаценадасеползваодобренатапазарнаоценка, изготве-
наотлицензираноценител в размерна 10 100,00 лв./десет хиляди и сто лева/.

стъпказанаддаване505,00лв./петстотин и пет лева/-5% отначалнататръж-
нацена.

Размернадепозитазаучастие в процедурата –1 010,00лв./ хиляда и десет лева 
лева/- 10% от началната тръжна цена. 

Депозитътсевнасяпобанковасметканаобщинасозополпри „цЕНтРАлНА кО-
ОпЕРАтиВНА БАНкА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

ценанатръжнатадокументация – 20,00лв./двадесет лева /без ДДс.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно ин-

формационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Со-
зопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  08.06.2020г.

право на участие имат физически и юридически лица; да не са в процеду-
ра по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за Ет и юл/.

предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от канди-
датите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пли-
кове, с ненарушена цялост всеки работен ден в центъра за Административно ин-
формационно обслужване находящ се в Административната сграда на Общи-
на созопол – ул.”Хан крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год.Върху плика се 
отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с 
предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната докумен-
тация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие 
от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, 
установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване 
на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена 
увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея 
се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от об-
щинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварител-
на заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на  09.06.2020г. от 14:00 часа в сградата на общи-
на Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на община Со-
зопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

тиХОмиР ЯНАкиЕВ
Кмет на община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

О Б Я В А
На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпо-

реждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на  Решение на Об-
щински съвет Созопол №149 от протокол №7/29.04.2020г., съгл. решение по 
т.3 от Протокол №3/18.05.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначе-
на със  Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г,  ОБщиНА сОзОпОл открива проце-
дура за провеждане на неприсъствен  публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем:  на  60 кв.м./шестдесет/ в  част от обект - частна общинска собстве-
ност,  а именно: частта, обособена  в дясно  от входа на помещението, пред-
ставляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 
по кккР на гр.созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, 
гр.созопол, община созопол, целият с площ 102,89 кв.м., с предназначение 
– за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, 
разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в позем-
лен имот 67800.501.288. 

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно оценка 
№408/03.04.2020г. от независим лицензиран оценител – 693,00 лв. /шестстотин 
деветдесет и три лева/ без ДДс 

2. Размер на депозита за участие в процедурата – 69,30 лв. /шестдесети 
девет лева и тридесет./

3. цена на тръжната документация – 20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДс.
4. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, считано от датата на 

сключване на договора за отдаване под наем.
5. Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се запла-

ща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в кон-
курсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се вна-
ся до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община созопол при „цЕНтРАлНА 
кООпЕРАтиВНА БАНкА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

изисквания към кандидатите: ю.л, които да не са в производство по ликви-
дация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Админи-
стративно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на 
Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, 
но до 12.00ч. на  08.06.2020г.

предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кан-
дидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни 
пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община 
Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год. Върху плика се от-
белязват името на участника и предмета на конкурса.

 Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол 
от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна докумен-
тация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 конкурсът ще  се проведе на  09.06.2020г. от 15.00 ч. в сградата на общи-
на Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Со-
зопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за опреде-
ляне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената наемна ме-
сечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не 
направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани 
и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява 
участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

тиХОмиР йОРДАНОВ ЯНАкиЕВ
кмет на община Созопол

О Б Я В А
На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на  Реше-
ние на Общински съвет Созопол №147 от протокол №7/29.04.2020г., съгл. 
решение по т.2 от Протокол №3/18.05.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НР-
ПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г.открива процедура за 
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  обект- 
частна общинска собственост, представляващ: едноетажен обект с височи-
на  до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00кв.м/осем-
десет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 
67800.505.168, находящ се в гр.созопол, пл.“Хан крум“, целият с площ 3 
415 кв.м./три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трай-
но предназначение – урбанизирана и Нтп – за друг вид озеленени площи, 
идентичен с  упи IV – за озеленяване в кв.147 по планана гр.созопол.

 Начална конкурсна месечна наемна цена– 1267,00 лв/хиляда двеста 
шестдесет и седем лева/ без ДДс 

 Размер на депозита за участие в процедурата – 126,70 лв. /сто дваде-
сет и шест лева и седемдесет стотинки ./

цена на тръжната документация – 20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДс.
срок за отдаване под наем – 6/шест/ месеца.
Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се за-

плаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в 
конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци 
се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община созопол при „цЕНтРАл-
НА кООпЕРАтиВНА БАНкА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
изисквания към кандидатите: да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския 
закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

 Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за 
Административно информационно обслужване находящ се в Административ-
ната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 
8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  08.06.2020г.

  предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от 
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрач-
ни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на 
Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год. Върху 
плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

 Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол 
от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна доку-
ментация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 конкурсът ще  се проведе на  09.06.2020г. от 15.15 ч. в сградата на об-
щина Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на об-
щина Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за опре-
деляне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената на-
емна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, 
че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява 
за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за 
спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

тиХОмиР йОРДАНОВ ЯНАкиЕВ
кмет на община Созопол

зАпОВЕД
№ 8-Z-602 / 08.05.2020г.

НА кмЕтА НА ОБщиНА сОзОпОл

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.168 от Закона 
за движение по пътищата и чл. 20, ал.1, т.2 от Наредба за платеното пар-
киране на МПС на територията на гр.Созопол

НАРЕжДАм:
1. Да бъде извършвано принудително преместване през периода 10.06.2020г. 

– 10.09.2020г. на неправилно  паркирани пътни превозни средства без знание-
то на собствениците или упълномощени от тях лица на територията на гр.Созопол, 
въз основа на чл.98, ал.1, т.1, т.5, т.6 и чл.98, ал.2, т.2, т.3, т.6 от Закона за Дви-
жение по пътищата.

Паркингът намиращ се до сградата на общинска администрация да се използва 
по предназначение, както следва – служебен паркинг за служители на общинска 
администрация, специализирани МПС на Спешна Медицинска Помощ.

2. Да бъде извършвано принудително преместване през периода 10.06.2020г. 
– 10.09.2020г. на неправилно  паркирани пътни превозни средства без знание-
то на собствениците или упълномощени от тях лица на територията на гр.Созопол, 
въз основа на чл.98, ал.1, т.1, т.5, т.6 и чл.98, ал.2, т.2, т.3, т.6 от Закона за Дви-
жение по пътищата на път „927 BGS 1220 / II-99, Созопол – Приморско/  в отсеч-
ката между следните къмпинги: „ Къмпинг „ Каваци”- Къмпинг  „Смокиня” – Към-
пинг „ Веселие”.

В двете посоки на движение да се обособят зоните, където има наложена за-
брана за паркиране по съответния ред, да бъде обозначена със съответния указа-
телен знак с изписан телефон за връзка.

3. Да бъде извършвано принудително преместване на неправилно паркирани 
пътни превозни средства без знанието на собствениците или упълномощени от 
тях лица в зоните на територията на гр.Созопол, определени като паркинг-мес-
та пред  хотели /други места за настаняване,  които не  разполагат със собствени 
паркоместа и не са заявили или монтирали съответните “Конуси за паркинг мес-
та” с  отличителен знак на община Созопол.

4. Зоните, където има наложена забрана за паркиране по съответния ред, да бъде 
обозначена със съответния указателен знак с изписан телефон за връзка.

5. Преместването да бъде извършвано с автокран “Пътна помощ” и в присъстви-
ето на представител от състава на командированите полицаи при КАТ-Созопол, като 
преместените пътни превозни средства да бъдат предавани на отговорно пазене на 
територията на паркинг „ЮГ“, находящ се на Стадион „Арена Созопол“.

6. Освобождаването на преместените ППС да се извършва след заплащане от 
страна на нарушителя на следните санкции и такси:

- за вдигнато, транспортирано и свалено на охраняем паркинг ППС- 50,00 лв.
- за ППС, спрямо което са започнати подготвителни действия за вдигане, но соб-

ственикът или пълномощникът се е явил до потегляне на автокран ”пътна помощ” 
от мястото на нарушението – 25,00 лева.

- за престой в наказателен паркинг се заплаща такса от 2,00 лева на час, въз 
основа на чл.151, ал. 3 от Наредба за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Срещу платените суми се издава фискален касов бон.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица 

– за сведение и изпълнение на главен експерт “Транспорт и Земеделие” при Об-
щина Созопол и на Началник на РПУ – Созопол.    

Копие от заповедта да бъде обявена в един местен ежедневник.
тиХОмиР ЯНАкиЕВ   /п/
Кмет на Община Созопол 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

- ул.“Републиканска“;
- пл.“Хан Крум“;
- ул.“Аполония“;
- ул.“Крайбрежна“+провлак към пл.“Хан 
Крум“;
- ул.“Стара планина“;
- ул.“Люлин“;
- ул.“Одеса“;
- ул.“Яни Попов“;
- ул.“Лозенград“;
- ул.“Лазурен бряг“;
- ул.“Каваци“;
- ул.“Иван Вазов“;
- ул.“Витоша“;
- ул.“Мусала“;
- ул.“Вихрен“;
- ул.“Ропотамо“;
- ул.“Първи май“;

- ул.“Индустриална“;
- ул.“Рила“;
- ул.“Бузлуджа“;
- Южна алея;
- ул.“Проф. Иван Венедиков“
- Входна пътна артерия на гр.Созопол път 
път IV- 90065;
- На път „927 BGS 1220 / II-99, Созопол – 
Приморско/  в отсечката между следните 
къмпинги: „ Къмпинг „ Каваци”- Къмпинг  
„Смокиня” – Къмпинг „Веселие”;
- Обходен път на вилно селище „Сан-
та Марина“
- Алея пред хотел „Мартинез“ и сграда 
„Онегин“ до ул.“Ропотамо“;
- Алея зад хотел „Мартинез“, хотел 
„Табана бийч“ и комплекс „Созопол 
дриймс“.

Уважаеми членове на общото събрание на ФК Созопол,
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен 

клуб Созопол“ свиква общо събрание на спортното дружество при 
следния дневен ред:

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружени-
ето ФК „Созопол“

2. Разни

Поканват се всички членове на ФК Созопол да вземат участие в 
общото събрание, което ще се проведе на 22.06.2020г./понеделник/ 
от 17:30ч. в конферентна зала на „Арена Созопол“.

При липса на кворум, на основание чл. 27, т.1 от Устава на клуба, 
събранието ще се проведе същия ден 22.06.2020г. от 18:30ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

управителния съвет на фк „созопол“

Обява-покана за общо събрание на фк „созопол“



Äåñåòêè ó÷åíèöè ñå íàä-
ïðåâàðâàõà â îðãàíèçèðà-
íèÿ îò Îáùèíà Ñîçîïîë è 
ÌÊÁÏÏÌÍ êîíêóðñ çà åñå 
íà òåìà: “Ïîáåäà, ìèð è 
îáåäèíåíèå".

Òúé êàòî ïîëó÷åíèòå 
åñåòà çà ïúðâà êàòåãîðèÿ 
ñà â ïúòè ïîâå÷å îò òåçè çà 
âòîðà, êîìèñèÿòà ðåøè äà 
îáåäèíè äâåòå êàòåãîðèè è 
äà êëàñèðà ïî äâàìà ó÷å-
íèöè ñúîòâåòíî íà I-âî, II-
ðî è III-òî ìÿñòî.

Ñëåä çàäúëáî÷åí àíà-
ëèç íà âñÿêî ñú÷èíå-
íèå, ïåò÷ëåííàòà êîìè-
ñèÿ îáÿâè çà ïîáåäèòåëè:
I-âî ìÿñòî - Ñòèëÿí Êàëîÿ-
íîâ, VI êë. è Òåîäîðà Ôè-
ëåâà, VI êë.

II-ðî ìÿñòî - Ñèìîíà 
Âúëêîâà, VII êë. è Ìèõàèë 
Èâàíîâ X êë.

III-òî ìÿñòî - Ñòåëà Õðè-
ñòîâà, X êë. è Äèàíà Æå-
ëåâà, VI êë.

Âñè÷êè ó÷àñòíèöè ïîëó-
÷èõà ãðàìîòà çà äîñòîé-
íî ïðåäñòàâÿíå, à ïúðâåí-
öèòå áÿõà çàðàäâàíè ñúñ 

ñìàðò ãðèâíè, Ñèìîíà è 
Ìèõàèë ïîëó÷èõà áåçæè÷-
íè òîíêîëîíè, à Ñòåëà è 
Äèàíà - ñòåðåîñëóøàëêè.

×àñò îò ó÷àñòíèöèòå 
áÿõà íàãðàäåíè ëè÷íî îò 
êìåòà Òèõîìèð ßíàêèåâ, 

çàìåñòíèê-êìåòà Òîäîð 
Äàìÿíîâ è ñåêðåòàðÿ íà 
ÌÊÁÏÏÌÍ ßíà Ñîòèðî-
âà, çàìåñòíèê-êìåòà Ðó-
ìåí Êèñüîâ.

Îðãàíèçàòîðèòå èçêàç-
âàò áëàãîäàðíîñòè íà ó÷å-

íèöèòå çà ïîëîæåíèÿ òðóä!
Íà ïîáåäèòåëèòå - ÷åñ-
òèòî!

Åñåòàòà íà ïîáåäèòå-
ëèòå ìîæå äà ïðî÷åòåòå 
íà ñàéòà íà Îáùèíà Ñî-
çîïîë.
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Вåñòíèê „Ñîçîïîë” èçëèçà ïðåç ñåäìèöà â ïåòúê.

Ðåäàêòîð: Мàðèÿ Íàéäåíîâà, òåë.: 0550 2 57 04, e-mail: press_sozopol@abv.bg

Ïðåïîðú÷èòåëíî å âñåêè 
ñîáñòâåíèê äà èçãîòâè àëãî-
ðèòúì íà äåéñòâèå, ïî âúç-
ìîæíîñò äà íå ñå ïðåñè÷àò 
ïîòîöè îò õîðà è äà áúäàò 
îïðåäåëåíè êðèòè÷íè òî÷-
êè, êîèòî ïîäëåæàò íà ðå-
äîâíà äåçèíôåêöèÿ, êàòî 
çà öåëòà å íåîáõîäèìî äà 
ñå âîäè ðåãèñòúð. Êðèòè÷íè 
òî÷êè ñà âñè÷êè ïîâúðõíî-
ñòè, ñâúðçàíè ñ ãîëÿì òðà-
ôèê íà õîðà, êàêòî è ÷åñòî 
äîêîñâàíèòå ïîâúðõíîñòè.  
Âúâ âñåêè òúðãîâñêè îáåêò 
òðÿáâà äà áúäàò èçïîëçâà-
íè ñàìî äåçèíôåêöèðàùè 
ñðåäñòâà, êîèòî ñà îäîáðå-
íè îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà 
çäðàâåîïàçâàíåòî.

Ïðåäâèä íåçàâèäíîòî ôè-
íàíñîâî ñúñòîÿíèå, Îáùè-
íà Ñîçîïîë êúì ìîìåíòà å 
ðàçðàáîòèëà äâå èêîíîìè-

÷åñêè ìåðêè. Ïúðâàòà êà-
ñàå òàêñèìåòðîâèòå øîôüî-
ðè - òàçè ãîäèíà òå ùå çà-
ïëàùàò çà ÷åòèðè ìåñåöà, 
âìåñòî çà øåñò, è äîïúëíè-
òåëíî ñàìî, àêî óïðàæíÿ-
âàò äåéíîñò ïîâå÷å îò ÷å-
òèðè ìåñåöà. Äðóãàòà ìÿð-
êà, êîÿòî ùå áúäå âíåñåíà 
çà ãëàñóâàíå â Îáùèíñêè 
ñúâåò å äà áúäàò îáëåê÷åíè 
ïîëçâàòåëèòå íà îáùèíñêè 
èìîòè ñ öåëîãîäèøíè äîãî-
âîðè, êàòî áúäàò îñâîáîäå-
íè îò íàåìè çà äâà ìåñåöà 
è çàïëàòÿò çà äåñåò ìåñåöà, 
âìåñòî çà äâàíàäåñåò. 

Íà ñðåùàòà ìåñòíèÿò 
áèçíåñ ïîëó÷è îòãîâîðè íà 
ìíîãî âúïðîñè. Ñòàíà ÿñíî, 
÷å íàåìàòåëèòå íà ñåðãèè 
âå÷å ùå ìîãàò äà ïîëçâàò 
íàïúëíî áåçïëàòíî ñàíè-
òàðíèÿ âúçåë â ÷èòàëèùåòî, 
à ñèëíàòà ìóçèêà â êúñíè-
òå ÷àñîâå ùå áúäå ñòðèêòíî 

êîíòðîëèðàíà îò îðãàíè-
òå íà ÌÂÐ. Îáùèíà Ñîçî-
ïîë ðàáîòè è ïî òàêà íåîá-
õîäèìèÿ çà ãðàäà èíôîð-
ìàöèîíåí öåíòúð, êîéòî äà 
ïðîìîòèðà êàêòî çàáåëå-
æèòåëíîñòèòå, òàêà è ìåñò-
íèÿ áèçíåñ.

Òèõîìèð ßíàêèåâ ïîëó÷è 
ïðåäëîæåíèÿ îò òúðãîâöèòå, 
êîèòî ùå áúäàò îáìèñëåíè è 
ðåøåíèÿòà ùå áúäàò îáÿâå-
íè. Òîé ðàçÿñíè îáñòîÿòåë-
ñòâàòà ïîêðàé ïî÷èñòâàíå-
òî è îçåëåíÿâàíåòî íà ãðà-
äà êàòî íå ïðîïóñíà äà áëà-
ãîäàðè íà âñè÷êè, âêëþ÷è-
ëè ñå â èíèöèàòèâàòà „Íèå 
ñìå Ñîçîïîë“. Êìåòúò àïå-
ëèðà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè 
äà íå ñå êîëåáàÿò äà ïðàâÿò 
ñâîèòå ïðåäëîæåíèÿ, êîèòî 
ìîãàò äà ïóñíàò è â êóòèÿòà, 
ïîñòàâåíà çà öåëòà äî öåí-
òðàëíèÿ âõîä íà Îáùèíñêà 
àäìèíèñòðàöèÿ.

Сîçîïîë÷àíè ðàçêðèâàò âåëèêîëåïèåòî íà ãðàäà ñè

Ïðåïîðú÷èòåëíî å âñåêè 
ñîáñòâåíèê äà èçãîòâè àëãî-

÷åñêè ìåðêè. Ïúðâàòà êà-
ñàå òàêñèìåòðîâèòå øîôüî-
ðè - òàçè ãîäèíà òå ùå çà-

êîíòðîëèðàíà îò îðãàíè-
òå íà ÌÂÐ. Îáùèíà Ñîçî-
ïîë ðàáîòè è ïî òàêà íåîá-
õîäèìèÿ çà ãðàäà èíôîð-

Òèõîìèð ßíàêèåâ îáñúäè ñ ìåñòíèÿ 
áèçíåñ ïðåäñòîÿùèÿ ëåòåí ñåçîí

Ïðîäúëæåíèå îò ñòð.1

Tèõîìèð ßíàêèåâ ñ âúïðîñè êúì Ãåîðãè Íèêîë÷åâ è ä-ð Àðìàí Êàöàõÿí

Â èíèöèàòèâàòà ó÷àñòâàò 
ìåñòíè íåïðàâèòåëñòâåíè îð-
ãàíèçàöèè – Åëïèäà, Áúëãà-
ðî-ãðúöêî, Òðàêèéñêî, Æåí-
ñêî ñäðóæåíèå, êìåòúò, çàì.-
êìåòúò, ïðåäñåäàòåëÿò íà Îá-
ùèíñêè ñúâåò, ãëàâíèÿò àðõè-
òåêò, ñëóæèòåëè íà Îáùèíñêà 
àäìèíèñòðàöèÿ, ïðåäñòàâè-
òåëè íà ÔÊ „Ñîçîïîë“, ìíî-
ãî ñàìîîðãàíèçèðàëè ñå äåöà 
è âúçðàñòíè.

Ìåñòíèòå çàÿâèõà êàòåãî-
ðè÷íî: „Íèå ñìå Ñîçîïîë“ è 
ùå âúðíåì ïðèâåòëèâèÿ âèä 
íà ãðàäà ñè!“.

Äîáðèÿò ïðèìåð çàðàçè è 
æèòåëè íà äðóãè íàñåëåíè 
ìåñòà â îáùèíàòà. Â ñåëî Ðà-
âàäèíîâî äîáðîâîëöè çàïî÷-
íàõà äà êîñÿò òðåâàòà ïîêðàé 
ïúòÿ, à â ×åðíîìîðåö ñå çàå-
õà ñ ôóòáîëíîòî èãðèùå. „Îá-
ðàõìå ïëåâåëè, îáðàõìå ôà-
ñîâå, îáðàõìå ñåìêè. Ôàñ 
Ïî Ôàñ, Ñåìêà Ïî Ñåìêà. 
Ïî åäíî âðåìå íå íè äîñòè-
ãàõà ìåòëè è ëîïàòêè. Äåöà 

äîíåñîõà ìîòèêè, òåñëè, ÷ó-
âàëè, ðúêàâèöè. Áåøå ñòðà-
õîòíî! Òî÷íî çàïî÷íàõà äà íè 
ñâúðøâàò ñèëèòå, õâúðëèõìå 
ïî åäíà êîôà ïîò è åäèí ìëàä 
ìúæ, äîñòîåí çà óâàæåíèå, íè 
äîíåñå öÿëà êàñåòêà ñ áàíà-
íè, çà äà ñå ïîäñèëèì.“, ïèøå 

Èâàí Äåñïîâ îò ×åðíîìîðåö 
â ñîöèàëíèòå ìðåæè.

Ñúùåâðåìåííî ïðîäúë-
æàâà è íàáèðàíåòî íà ñðåä-
ñòâà çà îáîñîáÿâàíå íà êúò 
çà ñâîáîäíà èãðà (áåç ïîâîä) 
íà äîìàøíè êó÷åòà. Îäîáðå-
íèÿò òåðåí å çåëåíà ïëîù â 

Ãðàäñêàòà ãðàäèíà, âäÿñíî îò 
öúðêâàòà „Ñâ. Çîñèì". Íåîá-
õîäèìè ñà îêîëî 1500 ëâ. Îá-
ùåñòâåíèÿò ñúâåò ïðèçîâàâà 
ëþáèòåëèòå íà æèâîòíè äà 
ïîäêðåïÿò òàçè èäåÿ, çà êîå-
òî ÷åòèðèíîãèòå íè ïðèÿòåëè 
ùå áúäàò áëàãîäàðíè.

Äåñåòêè ó÷åíèöè ñå íàä-
ïðåâàðâàõà â îðãàíèçèðà-
íèÿ îò Îáùèíà Ñîçîïîë è 

ñìàðò ãðèâíè, Ñèìîíà è 
Ìèõàèë ïîëó÷èõà áåçæè÷-
íè òîíêîëîíè, à Ñòåëà è 

çàìåñòíèê-êìåòà Òîäîð 
Äàìÿíîâ è ñåêðåòàðÿ íà 
ÌÊÁÏÏÌÍ ßíà Ñîòèðî-

íèöèòå çà ïîëîæåíèÿ òðóä!
Íà ïîáåäèòåëèòå - ÷åñ-
òèòî!

Пîáåäà, ìèð è îáåäèíåíèå 
ïðåç î÷èòå íà äåöàòà

Òåîäîðà Ôèëåâà è Âèêòîðèÿ Ïàçâàíòîâà ñ Òîäîð Äàìÿíîâ, ßíà Ñîòèðîâà è 
Ìàðèÿ Âúë÷åâà

×àñò îò åêèïà, ïðåîáðàçèë ïëîùàäêà „Êèòà“

Ïðîäúëæåíèå îò ñòð.1

Ñòåëà Õðèñòîâà ñúñ çàì.-êìåòà Ðóìåí Êèñüîâ



Èíòåðâþ íà 
Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

- Ãîñïîæî Âåëè, êàê-
âî å äà ïîñðåùàø âñÿ-
êà ãîäèíà 24 ìàé â ìàë-
êî ðóåíñêî ñåëî?

- Íåâåðîÿòíî èçæèâÿ-
âàíå å ïîñðåùàíåòî íà 
24 ìàé â íàøåòî ñåëî. Îò 
15 ãîäèíè ïðàçíóâàìå 24 
ìàé íà äâîðà íà ó÷èëèùå-
òî òî÷íî â 9,30 ÷àñà. Òúé 
êàòî å ïî÷èâåí äåí, äâî-
ðúò íà ó÷èëèùåòî ñå íà-
ïúëâà ñ áèâøè ó÷åíèöè, 
ðîäèòåëè, áàáè, äÿäîâöè. 
Ñïàçâàìå âñè÷êè òðàäè-
öèè – óêðàñÿâàìå öÿëîòî 
ó÷èëèùå ñ âåíöè, ïðàçíè-
êúò çàïî÷âà ñ âíàñÿíå íà 
çíàìåòî íà ó÷èëèùåòî è 
èçñëóøâàíå íà õèìíà. 

- Òàçè ãîäèíà – ðàç-
ëè÷åí ó÷åáåí ïðîöåñ, 
ðàçëè÷åí 24 ìàé – êàê 
ñå ñëó÷âàò íåùàòà ïðè 
âàñ – â ñåëî ×åðåøà, îá-
ùèíà Ðóåí?

- Ðåøèõìå äà íå èçíåâå-
ðèì íà òðàäèöèÿòà è íà 24 
ìàé îò 9,30 ÷àñà â åëåê-
òðîííàòà ïëàòôîðìà ùå 
êà÷èì ïðåçåíòàöèÿ, êîÿ-
òî âêëþ÷âà ïîçäðàâèòå-
ëåí àäðåñ îò êîëåêòèâà 
íà ó÷èëèùåòî, ãðàìîòè-

òå íà îòëè÷íèöèòå, êîèòî 
ùå áúäàò âðú÷åíè âèðòó-
àëíî (âå÷å ñúì íàïå÷à-
òàëà ãðàìîòèòå) è îòêúñè 
îò ïðàçíèöèòå íè îò ïðå-
äõîäíèòå ãîäèíè. Ïðåäèç-
âèêàòåëñòâîòî êúì ó÷åíè-
öèòå íè îò ïðîãèìíàçè-
àëåí åòàï, å äà íàìåðÿò 
ñòàðè ñíèìêè è ìàòåðè-
àëè îò èçìèíàëè ïðàçíè-
öè íà 24 ìàé è äà èçãîò-
âÿò ïðåçåíòàöèè.

- Êàêâà ÷àñò îò äåöà-
òà óñïÿõà äà ñå âêëþ÷àò 
â îáó÷åíèåòî îò äèñ-
òàíöèÿ?

- 87% îò ó÷åíèöèòå ñå 
âêëþ÷èõà â äèñòàíöèîí-
íîòî îáó÷åíèå è ñàìî 4 
îò òÿõ íå ìîæàõà ïîðà-
äè ëèïñà íà óñòðîéñòâà 
è èíòåðíåò.

- Âèå ñàìàòà îáèêàëÿ-
õòå è ðàçíàñÿõòå ðàçïå-
÷àòàíèòå çàäà÷è è òå-
ñòîâå ïî âðåìå íà êà-
ðàíòèíàòà. Çàùî ðå-
øèõòå äà ãî ïðàâèòå 
ñàìà?

- Äîðè íå ñå çàìèñëèõ 
âúðõó òîâà. Âñè÷êè ó÷è-
òåëè áÿõà àíãàæèðàíè â 
åëåêòðîííîòî îáó÷åíèå 
è ðàáîòåõà îò âêúùè, íÿ-
ìàìå íàçíà÷åí ìåäèàòîð, 
ïîðàäè ìàëêèÿ áðîé íà 
ó÷åíèöèòå â ó÷èëèùå. À 
äåöàòà òðÿáâàøå íà âñÿ-
êà öåíà äà ïîëó÷àò ðàáîò-
íèòå ëèñòè. Çà ìåí ìîèòå 
ó÷åíèöè âèíàãè ñà áèëè 
íà ïúðâî ìÿñòî.

- Êàêâà å ðàâíîñìåòêà-
òà çà ó÷åáíàòà 2019/2020 
ãîäèíà – ñïðàâèõòå ëè ñå, 
âúïðåêè ïàíäåìèÿòà, 
êîðîíàâèðóñà è âñè÷êè 
ïðåäèçâèêàòåëñòâà, êî-
èòî ñå ñòðóïàõà â îáðà-
çîâàíèåòî?

- Ðàáîòÿ ñ íåâåðîÿòåí 
åêèï - ìàëúê, íî ñïëî-
òåí. Îñíîâíàòà íè öåë å 
äà äîêàæåì, ÷å â ìàëêî 
íàñåëåíî ìÿñòî, â ñëåòè 
ïàðàëåëêè, ñúùî ìîæå 
äà ñå ïðîâåæäà êà÷åñò-
âåí îáðàçîâàòåëåí ïðî-
öåñ. Òàçè öåë çà íàñ ñå 
å ïðåâúðíàëà â êàóçà è 
ñìå ñå îòäàëè èçöÿëî íà 
íåÿ. È ðåçóëòàòèòå íå çà-
êúñíÿõà - íàøèòå ó÷åíè-
öè ïîñòèãíàõà ìíîãî äî-
áðè ðåçóëòàòè, çàåõà ïðè-
çîâè ìåñòà íà îáùèíñêè 
ñúñòåçàíèÿ. 

Äâàìà îò ïðåïîäàâàòå-
ëèòå - ã-æà Àíàñòàñîâà, 
ñòàðøè ó÷èòåë ïî Áúë-
ãàðñêè åçèê è ëèòåðàòó-
ðà è ã-æà Àíãåëîâà, ñòàð-
øè ó÷èòåë ïî ìàòåìàòèêà, 
áÿõà íàãðàäåíè çà ïîñòèã-
íàòè âèñîêè ðåçóëòàòè íà 
ÍÂÎ â 7 êëàñ ïðåç ó÷åá-
íàòà 2018/2019 ãîäèíà. Óñ-
ïÿõìå äà ñå ñïðàâèì è ñ 
åëåêòðîííîòî îáó÷åíèå.

- Ðàçëèêàòà äà ñè äè-
ðåêòîð â åäíî ìàëêî 
ñåëî è äà ñè äèðåêòîð 
â ãîëåìèÿ ãðàä - êúäå 
å ïî-òðóäíî? 

- Íå áèõ ïîäöåíèëà ðà-
áîòàòà íà íèòî åäèí êîëå-
ãà. Âñåêè ñè âîäè ñâîÿòà 
áèòêà, ñàìî ÷å íà ðàçëè÷-
íè ôðîíòîâå. Â ìàëêèòå 
ó÷èëèùà äèðåêòîðèòå íÿ-
ìàò ïîìîùíèöè è çà òîâà, 
àêî ñå íàëàãà, äîðè çà-
ìåñòâàìå îáñëóæâàùèÿ 
ïåðñîíàë. Òðóäíîñòèòå 
ñà ïîâå÷å áèòîâè, íî òå 
íèêàê íå ñà ìàëêî.

- Ðàáîòàòà ñ ðîäèòå-
ëèòå… ïî-ëåñíà ëè å 
êîãàòî âñè÷êè ñå ïî-
çíàâàòå?

- Èìà ñè ñâîèòå ïëþñî-
âå è ìèíóñè. Êîãàòî ïî-
çíàâàø ðîäèòåëÿ å ïî-
òðóäíî äà ñå „îïëà÷åø“ 
îò ó÷åíèêà, íî ïðåäèì-
ñòâîòî å ïî-ãîëÿìî, çà-
ùîòî ïî-ëåñíî ìîæå äà 
ãî ïðèâëå÷åø â îáùàòà 
êàóçà. Àç ñúì ìíîãî áëà-
ãîäàðíà íà ðîäèòåëèòå 
íà íàøèòå ó÷åíèöè, çà-
ùîòî âèíàãè ñà ïðîÿâÿ-
âàëè ðàçáèðàíå è ñà çà-
ñòàâàëè íà íàøà ñòðàíà. 
Áåç òÿõíàòà ïîäêðåïà íå 
áèõìå ïîñòèãíàëè òåçè 
óñïåõè. 

- Â íàâå÷åðèåòî íà 
íàé-áúëãàðñêèÿ ïðàç-
íèê îáèêíîâåíî ÷î-
âåê ñå âðúùà â ñïîìå-
íèòå ñè. Êàê èçáðàõòå 

ïðîôåñèÿòà íà ó÷èòå-
ëÿ? Íÿêîé ïðîâîêèðà 
ëè Âè?

- Ìèñëÿ, ÷å áàùà ìè ìå 
íàñî÷è êúì ó÷èòåëñêà-
òà ïðîôåñèÿ - òîâà áåøå 
íåãîâà ìå÷òà (Áîã äà ãî 
ïðîñòè, îòèäå ñè ïðåäè 
37 äíè) è ëþáîâòà ìè êúì 
äåöàòà.

- Íå Âè ëè ñå å èñêà-
ëî äà ñìåíèòå ìÿñòî-
òî, êúäåòî æèâååòå? 
Äà îòèäåòå íàïðèìåð 
â Àéòîñ èëè ïúê â Áóð-
ãàñ è äà áúäåòå ó÷èòåë 
èëè äèðåêòîð òàì?

- Íå. Èìàëà ñúì è èìàì 
âúçìîæíîñò äà ãî íàïðà-
âÿ, íî çà ìåí òîâà ñåëî, 
êúäåòî ñúì èçðàñíàëà, 
òîâà ó÷èëèùå, êúäåòî ñúì 
ñå èçó÷èëà, èìàò ñàíòè-
ìåíòàëíà ñòîéíîñò. Êà-
ìúêúò ñè òåæè íà ìÿñ-
òîòî.

- Êàêâè êà÷åñòâà 
òðÿáâà äà èìà åäèí 
ó÷èòåë, îùå ïîâå÷å ïúê 
äèðåêòîð, êîéòî ðàáî-
òè â ìàëêè îáùíîñòè? 
Êàêâî å îíîâà, êîåòî 

ãî îòëè÷àâà îò êîëåãè-
òå ìó â ó÷èëèùà, êúäå-
òî, îáðàçíî êàçàíî, äå-
öàòà îò íåãîâîòî ó÷èëè-
ùå ôîðìèðàò åäèí êëàñ 
ñàìî?

- Òúé êàòî âñè÷êè ñå ïî-
çíàâàìå, ïðåäè âñè÷êî è 
íàé-âàæíîòî êà÷åñòâî å 
÷åñòíîñòòà è êîðåêòíîñò-
òà ñïðÿìî õîðàòà. Òðÿá-
âà äà íàêàðàø õîðàòà äà 
òè ïîâÿðâàò, äà òè èìàò 
äîâåðèå, çà äà ïðèåìàò 
òâîÿòà êàóçà. Àç ïîçíà-
âàì âñè÷êèòå ñè ó÷åíèöè, 
äîðè çíàì ðîæäåíèòå èì 
äàòè è çàòîâà ïîäõîæäà-
ìå êúì òÿõ èíäèâèäóàëíî, 
îáãðèæâàìå ãè.

Íèå çíàåì ïðîáëåìèòå 
íà âñÿêî åäíî äåòå, çíàåì 
êúäå ìó å ñèëíàòà ñòðà-
íà è êúäå ñëàáàòà è ðà-
áîòèì âúðõó ñèëíàòà ìó 
ñòðàíà, ïîìàãàìå ñòðîãî 
èíäèâèäóàëíî çà èçðàñò-
âàíåòî ìó.

- Òðóäíî ëè ñå íàìè-
ðàò ó÷èòåëè, êîèòî äà 
ðàáîòÿò ïðè âàñ? Ñàìî 
íà ìåñòíèòå õîðà ëè ñå 

ðàç÷èòà?
- Íå ìèñëÿ, ÷å ïðîáëå-

ìúò å â òðóäíîòî íàìèðà-
íå íà ó÷èòåëè. Ïðîáëåìúò 
å â îñèãóðÿâàíåòî íà ïðå-
âîç íà ó÷èòåëèòå. Ñëåä 
îáÿä ïî÷òè íÿìà ïðåâîç 
êúì ãðàäà. Îò 8 ó÷èòåëè 
3 ñà ïúòóâàùèòå.

- Ðàçêàæåòå, ìîëÿ, çà 
âàø ó÷åíèê, ñ êîéòî íà-
èñòèíà ñå ãîðäååòå è 
òîé ñëóæè çà ìîòèâà-
öèÿ íà îñòàíàëèòå.

- Î, èìà ìíîãî ó÷åíèöè, 
ñ êîèòî ñå ãîðäåÿ. Íÿêîè 
îò òÿõ âå÷å ðàáîòÿò êàòî 
äîêòîðè, èíæåíåðè, èêî-
íîìèñòè, ó÷èòåëè, ìåäè-
öèíñêè ñåñòðè. Ñ íàøå-
òî ñåëî ñå øåãóâàò, ÷å 
íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî 
ñìå ñåëîòî ñ íàé-ìíîãî 
âèñøèñòè.

Àç ñå ãîðäåÿ ñ âñè÷êèòå 
ñè ó÷åíèöè, çàùîòî âñå-
êè îò òÿõ ïðîäúëæàâà äîñ-
òîéíî æèâîòà ñè.

- Ìàëêî èçâúí òåìà-
òà íà ïðàçíèêà – ïðî-
ìåíè ëè ñå æèâîòúò íà 
Âàøèòå ñúñåëÿíè ñ îáÿ-

âÿâàíåòî íà ïàíäåìèÿ-
òà? Íà ñåëî õîðàòà îò 
çàðàçàòà ëè ñå ñòðàõó-
âàò ïîâå÷å, èëè îò èêî-
íîìè÷åñêèòå ñðèâîâå, 
êîèòî ÿ ñëåäâàò?

- Õîðàòà íà ñåëî îòíà-
÷àëî ñå èçïëàøèõà îò áî-
ëåñòòà, ñëåä îïðåäåëåíî 
âðåìå ïî÷íà äà ãè ïðè-
òåñíÿâà ïîâå÷å èêîíî-
ìè÷åñêîòî èì ñúñòîÿíèå. 
Ìíîãî îò ìëàäèòå ðàáîòÿò 
ïî ×åðíîìîðèåòî è å íîð-
ìàëíî äà ñå ïðèòåñíÿâàò 
çà ðàáîòàòà ñè.

- Êàêâî èñêàòå äà êà-
æåòå íà êîëåãèòå ñè, íà 
äåöàòà è òåõíèòå ðîäè-
òåëè â íàâå÷åðèåòî íà 
24 ìàé?

- Â óñëîâèÿòà íà ïàí-
äåìèÿ, íèå - ó÷èòåëè, ðî-
äèòåëè è ó÷åíèöè, äîêà-
çàõìå, ÷å çà çíàíèåòî è 
îáðàçîâàíèåòî íÿìà çà-
òâîðåíè âðàòè. Äîêàçà-
õìå, ÷å ñìå äîñòîéíè ïî-
òîìöè íà Êèðèë è Ìåòî-
äèé, äîêàçàõìå, ÷å çàåä-
íî ìîæåì ìíîãî. Íåêà íè 
å ÷åñòèò ïðàçíèêúò!
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òå íà îòëè÷íèöèòå, êîèòî 
ùå áúäàò âðú÷åíè âèðòó-
àëíî (âå÷å ñúì íàïå÷à-
òàëà ãðàìîòèòå) è îòêúñè 
îò ïðàçíèöèòå íè îò ïðå-
äõîäíèòå ãîäèíè. Ïðåäèç-

- Ðàçëèêàòà äà ñè äè-
ðåêòîð â åäíî ìàëêî 
ñåëî è äà ñè äèðåêòîð 
â ãîëåìèÿ ãðàä - êúäå 
å ïî-òðóäíî? 

- Íå áèõ ïîäöåíèëà ðà-

Äîêàçàõìå, ÷å çà çíàíèåòî è 
îáðàçîâàíèåòî íÿìà çàòâîðåíè âðàòè

Айтен Вели, директор 
на ОУ „Христо Ботев“ –
село Череша, община Руен:

Àéòåí Âåëè çàâúðøâà îñíîâíîòî ñè îáðàçî-
âàíèå â ó÷èëèùåòî, â êîåòî â ìîìåíòà ðàáî-
òè – ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ“ - ñåëî ×åðåøà. Ñðåä-
íî îáðàçîâàíèå ó÷è â ÑÏÒÓ „Àíóøêà Äðàãè-
åâà“ - Êàðíîáàò. 

Çàâúðøèëà å ÏÓ „Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè“ - 
Ïëîâäèâ, ñúñ ñïåöèàëíîñò „Íà÷àëíà ó÷èëèù-
íà ïåäàãîãèêà“. 

Âåäíàãà ñëåä òîâà ïðåç 1994 ãîäèíà çàïî÷âà 
ðàáîòà â ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ“ - ñåëî ×åðåøà.

Èìà 26 ãîäèíè òðóäîâ ñòàæ, êàòî îò 15 ãî-
äèíè å äèðåêòîð íà ó÷èëèùåòî.

Îìúæåíà, ñ åäèí ñèí.
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Ñúáåñåäíèê

• Гордея с всичките си ученици, защото всеки 
продължава достойно живота си
• С нашето село се шегуват, че на глава от 
населението сме с най-много висшисти
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Çà íèêîãî â Áóðãàñ íå å òàéíà, 
÷å Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ 
ïî ìîðñêî êîðàáîïëàâàíå è ðè-
áîëîâ „Ñâåòè Íèêîëà", ïîçíàòî 
íà øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò êàòî 
Ìîðñêîòî, áå èçïàäíàëà ïðå-
äè ïîñëåäíèòå ãîäèíè â êîëàïñ. 
Öåëòà ïðåä íîâîòî ðúêîâîäñòâî 
íà ãèìíàçèÿòà å òÿ äà ñè âúðíå 
ñòàðàòà ñëàâà è äà áúäå îòíîâî 
ïðåñòèæíî ó÷åáíî çàâåäåíèå, êú-
äåòî ñðåäíîòî ñè îáðàçîâàíèå äà 
çàâúðøâàò ñ äîñòîéíñòâî íåãîâè-
òå âúçïèòàíèöè. Ó÷èëèùåòî îò 1 
ñåïòåìâðè 2019 ãîäèíà å îáùèí-
ñêà ñîáñòâåíîñò è Îáùèíà Áóð-
ãàñ, íà÷åëî ñ êìåòà Äèìèòúð Íè-
êîëîâ, ïîëàãàò ñåðèîçíè ãðèæè 
çà ìîäåðíèçàöèÿòà íà áàçàðà íà 
Ìîðñêîòî.

Ïðåç ïîñëåäíàòà ãîäèíà 
ÏÃÌÊÐ ó÷àñòâà â ðåäèöà èíèöèà-
òèâè è ó÷åíè÷åñêè ôîðóìè, íà êî-
èòî äîêàçà, ÷å â íåãî ñå îáó÷àâàò 
äîñòîéíè êàäðè. Îò ñëåäâàùàòà 
ó÷åáíà ãîäèíà ïúê òå ùå èìàò âúç-
ìîæíîñòòà äà ñå ïîäãîòâÿò ïðè 
Âîåííîìîðñêèòå ñèëè. Òîâà ñòà-
íà âúçìîæíî ñëåä êàòî áå ñúãëà-
ñóâàíî íà ñðåùà âúâ Âàðíà ìåæ-
äó êîìàíäèðà íà ÂÌÑ êîíòðààä-
ìèðàë Êèðèë Ìèõàéëîâ, äèðåêòî-
ðà è çàì.-äèðåêòîðà íà Ïðîôåñè-
îíàëíà ãèìíàçèÿ ïî ìîðñêî êîðà-
áîïëàâàíå è ðèáîëîâ „Ñâåòè Íè-
êîëà“ - èíæ. Õðèñòèíà Æàáîâà è 
êàï. èíæ. Ïëàìåí Ñèìåîíîâ. 

Ïðåäñòîè äà áúäå èçãîòâåíà 
ïðîãðàìà â äâå íàïðàâëåíèÿ - 
îáó÷åíèå è ñïîðò. Âúçïèòàíèöè-
òå íà Ìîðñêîòî ó÷èëèùå ùå ïîñå-

òÿò ïîëèãîíèòå çà „Áîðáà çà æè-
âó÷åñò íà êîðàáà“. 

Íà áîðäà èìà äâå çàïëàõè, 
îáÿñíè êàï. Ïëàìåí Ñèìåîíîâ. 
Åäíàòà å ïîæàð, à äðóãàòà - íà-
õëóâàùà âîäà îò ïðîáîéíà. Áîð-
áàòà å ïî ëèêâèäèðàíåòî íà òåçè 
äâà ïðîáëåìà è ó÷åíèöèòå ùå 
ãëåäàò äåìîíñòðàöèè â ðåàëíà 
êîðàáíà ñðåäà. Òå ùå ïðèñúñò-
âàò è íà äåìîíñòðàöèè ïî âîäî-
ëàçíî äåëî. 

Ó÷åíèöèòå îò ñïåöèàëíîñò 
„ÊÌÌ“ (Êîðàáíè ìàøèíè è ìå-
õàíèçìè) ùå èìàò âúçìîæíîñò â 

ðåàëíà îáñòàíîâêà äà íàáëþäà-
âàò ðåìîíò íà êîðàáíà òåõíèêà â 
ðàáîòèëíèöèòå íà ÂÌÑ. 

Ïðåäñòîè äà áúäå èçãîòâåí è ãî-
äèøåí ñïîðòåí êàëåíäàð. Ùå áú-
äàò íàáåëÿçàíè ñúáèòèÿ è ñúñòå-
çàíèÿ ïî âðåìå íà ó÷åáíàòà ãî-
äèíà, êîèòî ùå ñå ïðîâåæäàò 
ñúâìåñòíî ñ ó÷åíèöè îò Ïðîôå-
ñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ è ìàòðî-
ñè îò ÂÌÑ. 

Îò ó÷åáíîòî çàâåäåíèå ïóáëè-
êóâàõà è ó÷èëèùåí ïëàí-ïðèåì 
â VIII êëàñ çà ó÷åáíàòà 2020/2021 
ãîäèíà.
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Ìîðñêîòî – ó÷èëèùåòî, êîåòî 
èçãðÿ êàòî ôåíèêñ îò ïåïåëòà

Ó÷èëèùÅ
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ìîåòî

èçãðÿ êàòî ôåíèêñ îò ïåïåëòàèçãðÿ êàòî ôåíèêñ îò ïåïåëòàèçãðÿ êàòî ôåíèêñ îò ïåïåëòàèçãðÿ êàòî ôåíèêñ îò ïåïåëòàèçãðÿ êàòî ôåíèêñ îò ïåïåëòà

Åìèë Õðèñòîâ

Ëþáîìèð Ïåòðîâ

Ìàíîë Ìàíîëîâ

Éîðäàí Ïàíàéîòîâ

Æåëüî Âàðäóíñêè

Äèìèòúð Ëþäèåâ 

Òîíêî Ôîòåâ

Äèìèòúð Ìàäæàðîâ

Àíòîí Êîäæàáàøåâ

Íèêîëàé Äèìèòðîâ 

Òîäîð Êîðóí÷åâ

Ìèõàèë Êîïàíîâ

Àïîñòîë Ïèðåâ, ãëàâåí ìåõàíèê íà 
ÿõòàòà „Galileo  G”, åäèíñòâåíèÿò 
áúëãàðèí, óñïÿë äà ïðåìèíå ïî Ñå-
âåðîçàïàäíèÿ ìîðñêè ïúò:  

Ìîðñêîòî ìè äàäå âñè÷êî

Ñëåä 42 ñòàæ, îò êîèòî 30 êàòî ãëàâåí 
ìåõàíèê, ìîãà äà êàæà, ÷å Ìîðñêîòî 
ìè äàäå âñè÷êî: ïðîôåñèÿ, âúçïèòà-
íèå, íàâèöè, âúçìîæíîñò äà ïîñòèãíà 
ìå÷òèòå ñè. Äà ïîñòèãíà ôèíàíñîâà 
ñòàáèëíîñò è ñàìî÷óâñòâèå âúâ âñè÷-
êè àñïåêòè. Äà âèäÿ öåëèÿ ñâÿò, äà 
ïðåæèâåÿ ìîìåíòè, çà êîèòî âñè÷êè 
ñè ìå÷òàÿò è äà ñðåùíà õîðà, ñ êîèòî 
ñúì ïðèÿòåë äî äåí-äíåøåí. Ðåøåíè-
òå ïðîáëåìè â æèâîòà ìè ìè ïîìîã-
íàõà â ìîðåòî ìè äà ãëåäàì ïî-ëåêî 
íà òðóäíîñòèòå, ñ êîèòî ñå ñáëúñêâàò 
âñè÷êè ìîðÿöè íà áðåãà.

Ïàâåë Ìàðèíîâ, îáùåñòâåíèê: 

Â „Ñâåòè Íèêîëà“ ïîëó÷èõ 
ìíîãî ñåðèîçíà ïîäãîòîâêà 
çà æèâîòà

Ó÷èëèùåòî ìè äàäå ìíîãî ñåðèîçíî 
âúçïèòàíèå, ïîäãîòîâêà çà æèâîòà è 
óâåðåíîñò ïðè âçèìàíåòî íà ðåøå-
íèÿ. Èìàõ âúçìîæíîñòòà äà ìè ïðå-

ïîäàâàò ìíîãî ñòîéíîñòíè ó÷èòåëè è 
äà ñå çàïîçíàÿ ñ õîðà, áëàãîäàðåíèå 
íà êîèòî öåíÿ ïðèÿòåëñòâîòî.

Äæåëÿë Àñëàí, êàïèòàí: 

Ñúçäàäîõ öåííè 
ïðèÿòåëñòâà çà öÿë æèâîò

Â Ìîðñêîòî îñâåí ÷å ïîëó÷èõ ïðîôå-
ñèîíàëíà ðåàëèçàöèÿ, íî òàì èçãðàäèõ 
è öåííè ïðèÿòåëñòâà, êîèòî ìè îñòàíà-
õà çà öÿë æèâîò. Äàäå ìè óñåùàíåòî 
çà ÷óâñòâî çà îáùíîñò, ñðåä èíòåëè-
ãåíòíè è îòãîâîðíè õîðà. Êàòî ëè÷íè 
êà÷åñòâà èçãðàäèõ â ñåáå ñè äèñöèïëè-
íàòà, êàêòî è òîâà äà ðàáîòÿ â åêèï. 

Êèðèë Íà÷åâ, îáùåñòâåíèê: 

Âñè÷êî, êîåòî ñúì ïîñòèãíàë 
â æèâîòà ñè, å áëàãîäàðåíèå 
íà òîâà ó÷èëèùå

Àç ñúì åäèí øèðîêîñïåêòúðåí 
ïðèêëþ÷åíåö è íå çíàì äàëè êàòî 
äåòå âëÿçîõ òàêúâ â Ìîðñêîòî èëè òî 
îòêëþ÷è â ìåí òàçè ÷åðòà. Ãèìíàçè-
ÿòà ìå íàó÷è íà äèñöèïëèíà è åêèï-
íîñò, èçãðàäèõ ïðèÿòåëñòâà ñ ìíîãî 
õîðà, ñ êîèòî ïðîäúëæàâàìå äà ïîä-
äúðæàìå âðúçêà è äî äíåñ.

Èçâåñòíè îáùåñòâåíèöè, áèçíåñìåíè 
è äåéöè, çàâúðøèëè ãèìíàçèÿòà:

ÏÎÊÀÍÀ 
çà ÃÎÄÈØÍÎ ÎÒ×ÅÒÍÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ 

íà Ñäðóæåíèå Áóðãàñêà ïèñàòåëñêà îáùíîñò
íà 24 þíè 2020 ã., îò 18:00 ÷àñà, â Äîì íà ïèñàòåëÿ

Äíåâåí ðåä:

1. Îò÷åòåí äîêëàä íà Ðîñåí Äðóìåâ, ïðåäñåäàòåë íà ÁÏÎ.
2. Èçêàçâàíèÿ ïî äîêëàäà.
3. Äîêëàä çà ôèíàíñîâèòå ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâåíè îò Îáùèíà 

Áóðãàñ çà 2020 ã. íà Ìèëêà Èâàíîâà, ñåêðåòàð íà ÁÏÎ.
4. Äîêëàä ïî èçâúðøåíèòå îò Êîíòðîëíèÿ ñúâåò èíâåíòàðèçà-

öèè íà Ñäðóæåíèåòî çà 2019 ã. îò Ñòåôàí Àïîñòîëîâ, ïðåäñåäà-
òåë íà ÊÑ.

5. Îò÷åò çà ðàçõîäâàíèòå ïðåç 2019 ã. ôèíàíñîâè ñðåäñòâà îò 
Àëáåíà Ãàíåâà – ñ÷åòîâîäèòåë ÁÏÎ.

6. Äðóãè.

Îò Óïðàâèòåëåí ñúâåò   19.05.2020 ã. 
Áóðãàñêà ïèñàòåëñêà îáùíîñò  ãð. Áóðãàñ

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
Äî çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà 

è îáùåñòâåíîñò
Ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 4, àë. 2 íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿ-

òà è ðåäà çà èçâúðøâàíå íà îöåíêà íà âúçäåéñòâèåòî âúðõó îêîë-
íàòà ñðåäà

"ËÀÇÓÐÈÒ ÃÄ" ÅÎÎÄ, óâåäîìÿâà âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíè ëèöà, 
÷å èìà ñëåäíîòî èíâåñòèöèîííî íàìåðåíèå, ,,Èçãðàæäàíå íà çà-
âåäåíèå çà îáùåñòâåíà õðàíåíå ÷àñò îò âàêàíöèîííî ñåëèùå  â 
ÏÈ 44094.502.350 ïî ÊÊ íà ñ. Ëîçåíåö, Îáù. Öàðåâî”.

Ïèñìåíè âúçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà 
ìîãàò äà ñå èçïðàòÿò â 14-äíåâåí ñðîê îò îáÿâÿâàíå íà ñúîáùå-
íèåòî íà ñëåäíèòå àäðåñè:

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

 Íîâîòî ðúêîâîäñòâî 
íà „Ñâåòè Íèêîëà“ èñêà 
äà âúçâúðíå ñòàðàòà 
ìó ñëàâà

 Ó÷åíèöè ùå ñå 
îáó÷àâàò â ðåàëíè 
óñëîâèÿ ïðè 
Âîåííîìîðñêèòå ñèëè 

Êàïèòàí èíæ. Ïëàìåí Ñèìåîíîâ, èíæ. Õðèñòèíà Æàáîâà, êîìàíäè-
ðúò íà ÂÌÑ êîíòðààäìèðàë Êèðèë Ìèõàéëîâ

Ìèíàëàòà ãîäèíà Ìîðñêîòî ïîëó÷è ñòàòóò íà 
èíîâàòèâíî ó÷èëèùå
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Ñóáñèäèèòå çà ñïîðòíèòå 
êëóáîâå â Áóðãàñ ïðè äåöàòà 
è àìàòüîðèòå ñà ðåäóöèðàíè 
çà äâà ìåñåöà. Òîâà ðåøè Ïî-
ñòîÿííàòà êîìèñèÿ ïî ñïîðò, 
äåöà è ìëàäåæêè äåéíîñòè íà 
ñâîå çàñåäàíèå. Ïðè÷èíàòà å 
êðèçàòà ñ êîðîíàâèðóñà è íå-
ïðîâåæäàíåòî íà ñïîðòíè ñú-
áèòèÿ âúâ âúïðîñíèÿ ñðîê. Ôè-
íàíñîâîòî ïîäïîìàãàíå çà îò-
áîðèòå ùå áúäå ñúêðàòåíî ñ 
16,7 % èëè èíà÷å êàçàíî, êëó-
áîâåòå íÿìà äà ïîëó÷àò îá-
ùèíñêè ïàðè çà ïåðèîäà 13 
ìàðò-13 ìàé. 

Ïîäîáíî ðåøåíèå å ñúâñåì 
ëîãè÷íî, òúé êàòî ðåàëíî îò-
áîðèòå ïî÷òè íå ñà èçðàçõîä-
âàëè ñðåäñòâà çà òåçè äâà ìå-
ñåöà. Ïîäîáíà å ñèòóàöèÿòà è 
â äðóãè îáùèíè íà Áúëãàðèÿ 
îòíîñíî ôèíàíñèðàíåòî íà 
ìåñòíèòå òèìîâå.

Îáùèíàòà ùå ïîäïîìîãíå 
ìåñòíè òàëàíòè 

Áóðãàñêè òàëàíòè â ïëóâà-
íåòî ñå íóæäàÿò îò áåçâúç-
ìåçäíîòî ïîëçâàíå íà áàñåé-

íà â „Ïàðê Àðåíà ÎÇÊ“. Æà-
íåòà Àíãåëîâà îò „Àêóëèòå“ è 
Òåîäîð Ñòîèëîâ îò „Ìåòðî-
ïîë“ çà ïðåäñòîÿùè òåõíè 
ó÷àñòèÿ íà ðåïóáëèêàíñêî è 
ìåæäóíàðîäíî íèâî. Àíãåëî-
âà å ðåïóáëèêàíñêè øàìïèîí 
ïðè äåâîéêè ñòàðøà âúçðàñò 
â äèñöèïëèíèòå 50, 100, 200, 
400, 800 ñòèë è íà 200 è 800 ìå-
òðà ïðè æåíèòå, âñè÷êèòå íà 
ñâîáîäåí ñòèë. Íåéíè ñà íà-
öèîíàëíèòå ðåêîðäè ïðè 200 
è 400 ìåòðà. Ñòîèëîâ ïúê å ðå-
ïóáëèêàíñêè øàìïèîí â äèñ-
öèïëèíàòà 200 ìåòðà áúòåð-
ôëàé.

Íàðåäáàòà â òîçè ñè âèä íå 

ïîçâîëÿâà äà ñå ïðîâåæäàò 
íàïúëíî áåçïëàòíè òðåíèðîâ-
êè, íî èìà ìåõàíèçìè, ÷ðåç 
êîèòî ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò 
íàìàëåíèÿ. Åäíî îò òÿõ å íà 
èçÿâåíè ñïîðòèñòè äà ñå èç-
ãîòâÿò ìåñå÷íè êàðòè ñ íàìà-
ëåíèå, çà äà ïîëçâàò äàäåí 
ñïîðòåí îáåêò ïî ñúîòâåòíèÿ 
ñïîðò. Êàðòàòà å íà öåíà 50 
ëåâà çà ìåñåö, à ïðåäñåäàòå-
ëÿò íà Êîìèñèÿòà Éîðäàí Ãå-
îðãèåâ ïðåäëîæè íà äâàìàòà 
äà èì áúäàò èçêàðàíè êàðòè 
çà 2 ìåñåöà, ÷èèòî ðàçõîäè äà 
áúäàò ïîêðèòè îò îáùèíñêèÿ 
áþäæåò. 

Âñè÷êè ÷ëåíîâå íà Ïîñòî-

ÿííàòà êîìèñèÿ ïî ñïîðò, äå-
öà è ìëàäåæêè äåéíîñòè ñå 
îáåäèíèõà îêîëî ìíåíèåòî, ÷å 
âñå ïàê òðÿáâà äà ñå èçäàäå 
ðåãëàìåíò, ïî êîéòî äàäåí 
ñïîðòèñò äà ìîæå äà ïîëçâà 
ïîäîáíà êàðòà ñ îòñòúïêà çà 
íàìàëåíèå ïðè òðåíèðîâêè. 
Öåëòà å äà íå ñå ñúçäàäå è èç-
ëèøíî íàïðåæåíèå ìåæäó êëó-
áîâå â äàäåí ñïîðò, òúé êàòî 
íå å òàéíà, ÷å ìåæäó íÿêîè îò 
òÿõ èìà äîñòà ñåðèîçíè äðàç-
ãè è ïðè ëèïñàòà íà òî÷íè ïðà-
âèëà îòíîñíî òîçè êàçóñ íÿ-
êîé ìîæå äà ñå ïî÷óâñòâà 
îùåòåí, êàòåãîðè÷íè áÿõà îò 
Êîìèñèÿòà.

Ìèõàèë ÊÎËÅÂ

„Íåôòîõèìèê“ (Áóðãàñ) 
ùå èìà íîâà óïðàâà, à â íåÿ 
ùå âëåçå áèâøèÿò ôóòáî-
ëèñò íà êëóáà Ñòîéêî Ñàêà-
ëèåâ, íàó÷è âåñòíèê „×åð-
íîìîðñêè ôàð“. Áèâøèÿò 
íàöèîíàë ùå áúäå ÷àñò îò 
íîâèÿ ñúâåò íà äèðåêòîðè-
òå. 

Â óïðàâèòåëíèÿ îðãàí 
âëèçà è Åìèë Òàáàêîâ. Òîé 
ùå áúäå íîâèÿò èçïúëíèòå-
ëåí äèðåêòîð íà „øåéõîâå-
òå“, êîèòî â ìîìåíòà ñå íà-
ìèðàò â óïðàâëåíñêà è ôè-

íàíñîâà êðèçà. Çà Òàáàêîâ 
òîâà ùå áúäå âòîðè ïåðèîä 
â áóðãàñêèÿ êëóá, êàòî ïðå-
äè âðåìå áåøå òåõíè÷åñêè 
äèðåêòîð. 

Íîâîòî ðúêîâîäñòâî íà 
„Íåôòîõèìèê“ ïðåäñòîè äà 
áúäå îäîáðåíî íà Îáùîòî 
ñúáðàíèå íà êëóáà. Î÷àêâà 
ñå êëóáúò äà ïðåòúðïè ñå-
ðèîçíè ïðîìåíè íà íèâî 
ìåíèäæìúíò. Òðåíüîðñêèÿò 
ùàá îñòàâà, ñëåä êàòî ïðåç 
ïðåêðàòåíèÿ çàðàäè êîðî-
íàâèðóñà ñåçîí 2019/20 óñ-
ïÿ äà äîâåäå îòáîðà äî ïå-
òîòî ìÿñòî âúâ Âòîðà ëèãà.

×ô
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Â ÁÓÐÃÀÑ

Áàñêåòáîëåí êëóá „×åðíîìîðåö 
2014”, ïëóâåí êëóá „×åðíîìîðåö” è 
Êëóá ïî âîäíà òîïêà „Àðåíà Áóðãàñ” 
ïîëó÷èõà îäîáðåíèe ïî ïðàâèòåë-
ñòâåíà ïðîãðàìà 60/40 è âå÷å ñà èì 
îòïóñíàòè ñúîòâåòíèòå äúðæàâíè ïî-
ìîùè. ÁÊ „×åðíîìîðåö 2014”, êîéòî 
ó÷àñòâà â äúðæàâíèòå ïúðâåíñòâà ïî 
áàñêåòáîë ñ âúçðàñòîâè ãðóïè 8-10-
12-14-16 ãîäèíè, å êàíäèäàòñòâàë ïî 
ìÿðêàòà çà òðèìà ñëóæèòåëè, äîêàòî 

òåõíèòå àäàøè â ïëóâàíåòî ùå ïîëó-
÷àò ñðåäñòâà îò äúðæàâàòà çà åäèí 
ñëóæèòåë,  à ÷åòèðèìà ñà òåçè â „Àðå-
íà Áóðãàñ“.

Òàêà îáùî áóðãàñêèòå êëóáîâå, îäî-
áðåíè ïî ñõåìàòà 60/40, ñòàíàõà ñå-
äåì. Ïðåäè òîâà ñå âúçïîëçâàõà îùå 
ïëóâåí êëóá „Áðèç“, òåíèñ êëóá „Àâå-
íþ“, òåíèñ êëóá „×åðíîìîðåö” è Êëóá 
ïî õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà „×åðíî-
ìîðåö”.

Îùå òðè áóðãàñêè îòáîðà 
„çàõëåáèõà“ ïî ïðîãðàìàòà 60/40

Ïîìîðèéñêè áîåö ïîìàãà íà 
Áàãàòà çà ïðåäñòîÿùèÿ ìó äâóáîé

ÎÐßÇÀÕÀ ÑÓÁÑÈÄÈÈÒÅ ÍÀ 
ÊËÓÁÎÂÅÒÅ ÇÀ ÄÂÀ ÌÅÑÅÖÀ

„×åðíîìîðñêè ôàð“

Áëàãîé Èâàíîâ-Áàãàòà ïðîäúëæàâà ñ 
ïîäãîòîâêàòà çà ñëåäâàùàòà ñè ñðåùà â 
îêòàãîíà. Åäèíñòâåíèÿò áúëãàðèí â UFC 
òðåíèðà ñ äðóã ðîäåí áîåö – ïîìîðèåöúò 
Àòàíàñ Äæàìáàçîâ. Íåéò Ïåòèò, êîéòî å 
åäèí îò ñïåöèàëèñòèòå, ïîäãîòâÿùè Áàãà-
òà, ñïîäåëè ñíèìêè â ñîöèàëíèòå ìðåæè 
îò òðåíèðîâú÷íèÿ ïðîöåñ. Íà ôîòîñà, îñ-
âåí Èâàíîâ è Äæàìáàçîâ, ñà è Ïåòèò, è 

ìëàäèÿò ÌÌÀ áîåö – Ìè÷úë Ñèïå.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å Áëàãîé Èâàíîâ òðÿáâà 

äà ñå èçïðàâè â ñëåäâàùèÿ ñè äâóáîé â 
îêòàãîíà ñðåùó Àóãóñòî Ñàêàé (êîéòî å íà 
13-î ìÿñòî â ðàíãëèñòàòà). Ñáëúñúêúò áå 
îòëàãàí íà íÿêîëêî ïúòè êàòî ïðåäè äíè 
ñòàíà ÿñíî, ÷å äâàìàòà ùå ñå áèÿò íà 23 
ìàé íà ñúáèòèå íà UFC, êîåòî ùå ñå ïðî-
âåäå â Äæàêñúíâèë, Ôëîðèäà. Ïî ïîñëåä-
íà èíôîðìàöèÿ äâóáîÿò ìåæäó òÿõ ùå áú-
äå èçìåñòåí çà êðàÿ íà òîçè ìåñåö.

Ñàêàòà ñå çàâðúùà 
â „Íàôòàòà“

Ïðè÷èíàòà å êðèçàòà 
ñ êîðîíàâèðóñà

Àòàíàñ Äæàìáàçîâ (ñ áÿëàòà òåíèñêà) ñå âêëþ÷è â ïîäãîòîâêàòà íà Áëàãîé 
Èâàíîâ (êðàéíèÿò âëÿâî)

ÔÓÒÁÎË

ÓÑ íà ÇÊ „Áàòà“, ñ. Áàòà, îáù. Ïîìîðèå, íà îñíî-
âàíèå ÷ë. 27, àë. 1, ò. 1 îò Óñòàâà íà ÇÊ „Áàòà“ è ðå-
øåíèå íà ÓÑ íà êîîïåðàöèÿòà îò 20 ìàé 2020 ã., 
ñâèêâà ðåäîâíî ãîäèøíî îò÷åòíî îáùî ñúáðàíèå, 
êîåòî ùå ñå ïðîâåäå íà 7 þíè 2020 ã. (íåäåëÿ) îò 
8. 30 (9. 30) ÷àñà â ñòîïàíñêèÿ äâîð íà êîîïåðàöè-
ÿòà. Ñúáðàíèåòî ùå ñå ïðîâåäå íà îòêðèòî è â ñú-
îòâåòñòâèå ñ âðåìåííèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåð-
êè çà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ (çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-
270/19.05.2020 ã. íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâà-
íåòî).  

ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ:
1. Èçáîð ïðåäñåäàòåë íà ÎÑ, ïðîòîêîë÷èê è ïðå-

áðîèòåëè íà ãëàñîâå.
Äîêëàäâà: ïðåäñåäàòåë ÇÊ „Áàòà“.
2. Ïðèåìàíå è îñâîáîæäàâàíå íà ÷ëåí-êîîïåðà-

òîðè.
Äîêëàäâà: ïðåäñåäàòåë ÇÊ „Áàòà“.
3. Îò÷åòåí äîêëàä çà äåéíîñòòà íà ÓÑ íà ÇÊ „Áà-

òà“ ïðåç ïåðèîäà 21.04.2019 ã. – 07.06.2020 ã.
Äîêëàäâà: ïðåäñåäàòåë ÇÊ „Áàòà“.    
4. Ïðèåìàíå ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò íà ÇÊ „Áà-

òà“ è îäèòîðñêèÿ äîêëàä çà èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà 
è çàâåðêà íà ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò çà 2019 
ãîä. 

Äîêëàäâàò: ãë. ñ÷åòîâîäèòåë íà ÇÊ „Áàòà”; íåçà-
âèñèì îäèòîð.

5. Îò÷åòåí äîêëàä çà äåéíîñòòà íà ÊÑ íà ÇÊ „Áà-
òà“ ïðåç ïåðèîäà 21.04.2019 ã. – 07.06.2020 ã.

Äîêëàäâà: ïðåäñåäàòåë ÊÑ.
6. Îïðåäåëÿíå íà ôèíàíñîâèÿ áþäæåò çà ÊÑ ïðåç 

ñëåäâàùèÿ îò÷åòåí ïåðèîä îò 1 ãîäèíà.
Äîêëàäâà: Ê. Íèêîëîâ – ÷ëåí íà ÓÑ.
7. Îïðåäåëÿíå íà ôîíäîâå „Èíâåñòèöèè” è „Ðå-

çåðâåí”.
Äîêëàäâà: Êð. Êîëåâ – ÷ëåí íà ÓÑ.
8. Èçáîð íà îäèòîð çà çàâåðêà íà ãîäèøíèÿ ôè-

íàíñîâ îò÷åò. 

Äîêëàäâà: Êð. Êîëåâ – ÷ëåí íà ÓÑ.
9. Âçåìàíå íà ðåøåíèå çà îïðåäåëÿíå ñòîéíîñò-

òà íà íàåì çåìÿ çà äêà ïðåç 2020 ã.
Äîêëàäâà: Ê. Íèêîëîâ – ÷ëåí íà ÓÑ.
10. Âçåìàíå íà ðåøåíèÿ çà óïúëíîìîùàâàíå íà 

ïðåäñåäàòåëÿ è ÓÑ íà ÇÊ „Áàòà”, îòíîñíî êðåäèòè ñ 
Áàíêè, ÄÔ “Çåìåäåëèå“, Ðàçïëàùàòåëíè àãåíöèè, 
þðèäè÷åñêè è ôèçè÷åñêè ëèöà, çàêóïóâàíå è íàåìà-
íå çåìåäåëñêà çåìÿ â çåìëèùàòà íà ñ. Áàòà è ñ. Áå-
ëîäîë, îò þðèäè÷åñêè ëèöà, ôèçè÷åñêè ëèöà, ïðè-
äîáèâàíå íîòàðèàëåí àêò çà ëåòèùåòî, êàíäèäàò-
ñòâàíå ïî ïðîãðàìè çà ðàçâèòèå íà ñåëñêèòå ðàéî-
íè è çàêóïóâàíå è ïðîäàæáà íà íåäâèæèìî èìóùå-
ñòâî, çà ñëåäâàùèÿ îò÷åòåí ïåðèîä îò 1 ãîäèíà.

Äîêëàäâà: Êð. Êîëåâ – ÷ëåí íà ÓÑ.
11. Îïðåäåëÿíå öåíè çà ïðîäàæáà íà íåäâèæèìî 

èìóùåñòâî, â ò. ÷. ñãðàäè è ïðèëåæàùàòà èì çåìÿ è 
îïðåäåëÿíå ìàêñèìàëíè öåíè çà çàêóïóâàíå íà çå-
ìåäåëñêà çåìÿ, çà ñëåäâàùèÿ îò÷åòåí ïåðèîä îò 1 
ãîäèíà.

Äîêëàäâà: ïðåäñåäàòåë ÇÊ „Áàòà“.

Çà æèâååùèòå â ãð. Áóðãàñ, ãð. Ïîìîðèå è ãð. 
Àéòîñ ùå áúäå îñèãóðåí òðàíñïîðò â äâåòå ïî-
ñîêè. Àâòîáóñèòå ùå òðúãíàò â 8,30 ÷àñà îò:

- çà ãð. Áóðãàñ - îò ñïîðòíà çàëà „Áîé÷î Áðúí-
çîâ”, æ. ê. „Çîðíèöà”;

- çà ãð. Ïîìîðèå - îò ïëîùàäà ïðåä Îáùèíà Ïî-
ìîðèå, âòîðà ñïèðêà „Ëàçóð”;

- çà ãð. Àéòîñ - îò êàôåíå „Ìåðè”, äî Àâòîãà-
ðà.

 
Ïðè ëèïñà íà êâîðóì â 8, 30 ÷àñà, ñúáðàíèåòî ùå 

ñå ïðîâåäå åäèí ÷àñ ïî-êúñíî (9. 30 ÷àñà), íåçàâè-
ñèìî îò áðîÿ íà ïðèñúñòâàùèòå ÷ëåí - êîîïåðàòî-
ðè, ñúãëàñíî ÷ë. 28, àë. 2 îò Óñòàâà íà ÇÊ „Áàòà“ íà 
ñúùîòî ìÿñòî, ïðè ñúùèÿ äíåâåí ðåä.

Óïðàâèòåëåí ñúâåò íà ÇÊ “Áàòà“

ÏÎÊÀÍÀ

Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

1. Îò÷åò íà ÓÑ íà Ñäðóæåíèåòî çà 2019 ã. Äîê-
ëàäâà Ê. Ïèðåâà

2.  Îò÷åò ÐÊ ñúùèÿ ïåðèîä. Äîêëàäâà Ë. Ïúðâèí-
ñêè.

3. Ïðèåì íà íîâè ÷ëåíîâå. Èçêëþ÷âàíå íà ÷ëå-
íîâå íà îðãàíèçàöèÿòà.

4. Ïðîìÿíà íà òî÷êè îò óñòàâà íà Ñäðóæåíèåòî.

5. Ïðèåìàíå íà ïëàí çà íîâè ó÷åáíè ïúòóâàíèÿ 
è îáó÷åíèÿ.

6. Ïðèåìàíå íà áþäæåò 2020 ã.
7. Çà Ñàéòà íà Ñäðóæåíèåòî. Äîêëàäâà Á.Ñïàñî-

âà
8. Îáùè îðãàíèçàöèîííè âúïðîñè.
9.  Äðóãè
 ÎÑ ñå ñâèêâà ïî ðåøåíèå íà ÓÑ íà ÞÑÅ „Â. Ðàé-

êîâà”- Áóðãàñ

ÏÎÊÀÍÀ ÇÀ ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ 
 

 ÍÀ ÞÑÅ ‘’ÂÀÍß ÐÀÉÊÎÂÀ’’ - ÁÓÐÃÀÑ
Äàòà íà ïðîâåæäàíå: 19.06.2020 ã., oò 14.00 ÷àñà.

Ìÿñòî íà ïðîâåæäàíå: Çàëà „Ïåòÿ Äóáàðîâà”,Ìîðñêî Êàçèíî, ãð.Áóðãàñ. 



„Черноморски фар“

„Славейкови тематични 
дни“ предстоят през месец 
май. Преподавателите ги оп-
ределят като дни на лелеяни 
надежди, споделени мигове, 
дни на преклонение пред ол-
тара на знанието, на почит 
към езика и възраждане на 
изконните български тради-
ции.

Ученици, учители и роди-
тели от ОУ „Петко Рачев 
Славейков” – Бургас ще пре-
върнат своето училище в 
храм на науката, в майски 
празник на националното 
самосъзнание, в тържество 
на българщината.

В уроци по родолюбие ще 
се включат от най-малките 
до най-големите. Седмоклас-
ниците ще представят свои 
проекти на тема „Български 
възрожденски автори”, в ко-
ито ще споделят знанията си 
върху изучени автори и твор-
би, а също и своя прочит на 
вечните произведения –сим-
вол на национална гордост. 

За буквите на децата ще 
разкаже Черноризец Храбър 
в час на класа в навечерието 
на празника, а шестокласни-
ците ще се състезават за 
приза „Златно перо” чрез 

мелодията на нашия „език 
свещен”.

Послания чрез изкуството 
за Деня на славянската пис-
меност ще подготвят учени-
ци от пети до седми клас , а 
второкласниците ще пред-
ставят своята първа автор-
ска книжка, рецитаторски 
умения и неудържим творче-
ски устрем, разказват от 
училището. С поетична ком-
позиция ще се включат и 
младите артисти от клуб „Ар-
лекин -джуниър“.

Учителите заявяват, че то-
ва ще е един неизчерпаем 
празник на духовността и за 
участниците от клубове по 
проект “Образование за ут-

решния ден“.
Книжка „Приказки в ци-

фри, очакващи продълже-

ние“ ще подготвят петокла-
сниците по интегриран про-
ект, в който по интересен на-

чин ще пре-
плетат две 
о с н о в н и 
дисциплини 
-  български 
език и мате-
матика.

Със съв-
местни уро-
ци на тема 
„Географско 
п ъ т е ш е с т -
вие по пери-
о д и ч н а т а 
система“  и    
„Музикални-
ят свят в по-
ведението 

на птиците“ ще се включат 
седмокласниците, които и 
виртуално ще разходят пре-
подавателите и родителите 
си из нашата родина.

Учениците от трети и чет-
върти клас, педагогически 

съветник и логопед ще спо-
делят опит, знания и крехки 
житейски възгледи върху ек-
зистенциални теми – морал-
ни ценности и емоционална 
интелигентност. 

Вокалната група и фан-
фарният оркестър на учили-
щето за пореден път ще из-
живеят своя медиен триумф, 
поздравявайки ни с най-бъл-
гарския празник.

„Любовта, признателнос-
тта и уважението си към учи-
телите – съвременните буди-
тели и просветители – децата 
от четвърти клас ще изразят 
и с още един специален поз-
драв - „На учителя с любов“. 
Част от проектите, уроците, 
презентациите ще заемат за-
служено своето място в На-
ционалния библиотечен 
фонд“, обясняват от школо-
то.

ОУ „П.Р. Славейков“ почита 
празника с интересни  
и оригинални събития

Стра ни ца 18 22-28 МаЙ 2020

ОбществО

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-132/20.05.2020 г.

На основание чл.14, ал. 7 от ЗОС, 
чл.15а, ал. 3 от Наредба № 5 за РПУ-
РОИ на Общински съвет  и Решение 
№155/24.04.2020г. от Протокол 
№6/24.04.2020 г. на ОС – Несебър

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публично оповес-

тен конкурс за отдаване под наем на 
част от общински имот на площ от 
260 /двеста и шестдесет/ кв. м., ситу-
ирани по схема в югоизточната част 
от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ за атракционна дейност – дет-
ски комплекс – „Лунапарк” в УПИ І – 
общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор при 
граници съгласно приложената скица-
предложение, със собствени на нае-
мателя атракционни съоръжения при 
следните условия:

1. Срок на договора – до 3 месеца 
за периода от 01.07.2020 г. до 
14.09.2020 г. 

2. До участие се допускат еднолич-
ни търговци и юридически лица, реги-
стрирани по Търговския закон.

3. Начална конкурсна наемна цена 
за целия период 6 000 /шест хиляди/ 
лева с ДДС, платима еднократно при 
сключване на договора за наем.

4. Специфични изисквания:
- Горната дейност да се извършва с 

технически изправни атракционни съ-
оръжения;

- Участниците да представят необ-
ходимите документи /за собственост, 
наем и др./, удостоверяващи възмож-
ност за осигуряване на подходящо съ-
оръжение за извършване на посоче-
ната дейност.

- Спечелилият конкурса е задъл-
жен, съгласно приложен договор, да 
извършва ежедневен технически пре-
глед от механик на съоръженията с ог-
лед безопасността на ползващите ат-
ракцията.

- Участниците да представят сним-
ка на съоръженията, които ще използ-
ват.

5. Критериите за оценяване са:
• К1 – Конкурсна цена – (К1уч./

К1мах) х 80
Където К1уч. е цената, предложена 

от участника, К1мах е максимално ви-
соката цена предложена от някой от 
участниците, умножени с тегловен ко-
ефициент 80.

• К2 – Оферта относно експлоата-
цията на имота и благоприятни за ОбУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ инвестиции 
(конкретно посочени, стойността им 
изразена в лева) – за подпомагане на 
културните и спортни мероприятия на 
училището. (К2уч./К2мах) х 20 – оце-

нена в лева.
Където К2уч. е предложената ин-

вестиция от участника, К2мах е пред-
ложената най-голяма инвестиция в ле-
ва от някой от кандидатите, умножени 
с тегловен коефициент 20. 

• К3 – Активност на профила – 
Кандидатът да притежава опит в пред-
лагането на атракционни услуги.

- До 5 /пет/ години към момента на 
подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 /десет/ години към момента 
на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 /петнадесет/ години към 
момента на подаване на офертата – 
15 точки;

- Над 15 /петнадесет/ години към 
момента на подаване на офертата – 
20 точки;

Краен резултат за оценяване: К = 
К1 + К2 + К3

При равен брой точки се класира 
кандидатът, получил по-висока оценка 
по критерий К1.

6. Депозит за участие в конкурса – 
10% от началната конкурсна наемна 
цена за целия период – 600 лв.

7. Срок за закупуване на конкурс-
ната документация – до 16:00 часа от 
ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 
Обзор.

7.1. На 08.06.2020 г. – за първата 
дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 15.06.2020 г. – за втората 
дата за провеждане на конкурса.

Конкурсната документация се полу-
чава след заплащане на 60.00 лв. /
шестдесет лева/ с ДДС по сметката на 
ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 
Обзор  в Уни Кредит Булбанк, 

BIC UNCRBGSF, IBAN BG 19 UNCR 
7000 310219 3067 87

8. Срок за подаване на писмени 
оферти – до 16:00 часа в ОбУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” – гр. Обзор.

8.1. На 09.06.2020 г. – за първата 
дата за провеждане на конкурса;

8.2. На 16.06.2020 г. – за втората 
дата за провеждане на конкурса.

9. Дата, час и място за провеждане 
на конкурса: 

9.1. Първа дата за провеждане  – 
10.06.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на 
Община Несебър.

9.2. Втора дата за провеждане – 
17.06.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на 
Община Несебър, ако в посочения 
срок по т. 8. 1. – 09.04.2020 г. е по-
стъпило само едно предложение от 
кандидат, или подадените предло-
жения не отговарят на предварител-
но поставените условия.

Димитрина Димитрова
Директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Обзор 

О Б Я В А
ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Обзор обявява конкурс за отдаване под 

наем на 260кв.м. публична общинска собственост за извършване на 
атракционна дейност детски комплекс - „Лунапарк“ за срок до  3 /три/ 

месеца, за периода от 01.07.2020 г.  до 14.09.2020 г., при следните условия:

ОбУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр. Обзор – 8250,  
тел: 0556 32032, ул. „Иван Вазов” № 1, 0882525892
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Âåñåëà  ÃÎÐÀÍÎÂÀ

Àêòüîðúò Ìèõàèë Áèëàëîâ 
îòïðàçíóâà ðîæäåí äåí íà 
ïëàæà â Áóðãàñ. Òîé ïðåäïî-
÷åòå  åäèí îò åìáëåìàòè÷íè-
òå áóðãàñêè êàïàíè äî àëåÿòà 
íà Ñåâåðíèÿ ïëàæ, îòêúäåòî 
ñå âêëþ÷è â Øîóòî íà Íèêî-
ëàîñ Öèòèðèäèñ.  „Ìàãíåòè÷-
íèÿò çëîäåé è èçòúí÷åí åðó-
äèò íà áúëãàðñêîòî êèíî“, òà-
êà áå îïðåäåëåí îò ñöåíàðè-
ñòèòå Áèëàëîâ. Àêòüîðúò èç-
êàðà èçîëàöèÿòà â Áóðãàñ, 
ãðàäà, ñ êîéòî ãî ñâúðçà  äåò-
ñòâîòî ìó. Òóê äîðè ñå âêëþ-
÷è êàòî äîáðîâîëåö è â íÿ-
êîè îò êàìïàíèèòå íà Îáùè-
íàòà äà ðàçäàâà õðàíè íà 
âúçðàñòíè õîðà çàåäíî ñúñ 
Ñîöèàëíèÿ ïàòðîíàæ.

Ïî ïîâîä ïðàçíèêà Íèêî-
ëàîñ ðåøè äà âúðíå Áèëà-
ëîâ â íà÷àëîòî íà êàðèåðà-
òà ìó, èçëú÷âàéêè êàäðè îò 
ðîëÿòà ìó íà Çàåêà Ñòîÿí-
÷î â äåòñêè ñåðèàë â ðóáðè-
êàòà „Ëåêà íîù, äåöà“ ïðåç 
1994 ãîäèíà. Òîâà ñòàíà ïî-
âîä çà ðàçãîâîð çà æèòåé-
ñêèÿ ïúò íà àêòüîðà. Ðîæäå-
íèêúò ðàçêàçà çà ñëåäâàíå-
òî ñè ïî Ëàíäøàôò äèçàéí 

âúâ Ôðàíöèÿ, çà äúùåðèòå 
ñè, çà êîëåêöèîíåðñêàòà ñè 
ñòðàñò êúì ðåäêèòå è ñòà-
ðèííè êíèãè, êàêòî è çà íà-
ñòîÿùèòå ôðåíñêè êîìåäèè, 
êîèòî ïðåâåæäà è ïîñòàâÿ 
â òàíäåì ñúñ ñâîÿ ïðèÿòåë 
Íèêîëàé Óðóìîâ.

Ïðåç 1994 ãîäèíà ÁÍÒ èç-
ëú÷âà äåòñêèÿ ÒÂ ñåðèàë 
„Ñìåøêè ñòðàøíè, ñòðàø-
íè ñìåøêè çà ãåðîè ñúñ 
îïàøêè“, ñ àâòîð Íåäÿëêî 
Éîðäàíîâ â ïîðåäèöàòà „Ëå-
êà íîù, äåöà!“. Íÿìàøå êàê 
äà îòêàæà äà èãðàÿ Çàåêà 
Ñòîÿí÷î, çàùîòî òîé å ãå-
ðîé îò ïèåñàòà íà Íåäÿëêî 
Éîðäàíîâ, ÷èéòî àâòîð å íàø 

íàé-äîáúð ñåìå-
åí ïðèÿòåë. Íà-
ïðàâèõ  òîçè ñå-
ðèàë ñ ãîëÿìà îò-
ãîâîðíîñò, çàùî-
òî òîé å ìîé ìåí-
òîð è ñúì áëèçúê 
ïðèÿòåë ñ íåãîâè-
òå ñèíîâå. Íåãî-
âîòî ïðåäëîæå-
íèå çà ïúðâè ÒÂ 
åôèð íå ìîæåõ 
äà îòêàæà“, ðàç-
êàçà èñòîðèÿòà 
Áèëàëîâ.

„Ìîåòî ñåìåé-
ñòâî è Íåäÿëêî 
ñà ñâúðçàíè îò-
ïðåäè àç äà ñå 
ðîäÿ è íÿìàøå 

êàê äà îòêàæà òàçè ïîðú÷-
êà, çàùîòî òîâà å ïðèÿòåë-
ñêî ðàìî“, âúðíà ñå íàçàä 
âúâ âðåìåòî òîé.

Àêòüîðúò å çàâúðøèë Êëà-
ñè÷åñêàòà ãèìíàçèÿ, ðåøèë 
äà ñòàâà àðõåîëîã, íî íå ñà 
ãî ïðèåëè  è çàòîâà çàïèñâà 
ÂÈÒÈÇ/ÍÀÒÔÈÇ. „Òðÿáâà-
øå äà èìàì îòëè÷íà îöåíêà 
ïî èñòîðèÿ, çà äà âëÿçà àð-
õåîëîãèÿ. Ñåìåéñòâîòî ìè 
áåøå çàä òàçè èäåÿ, íî íÿ-
êàê íàïóê êàíäèäàòñòâàõ â 
ÍÀÒÔÈÇ“, ðàçêàçà îùå àê-
òüîðúò.

Ïîêàçà îáà÷å äîáðè ïî-
çíàíèÿ ïî ñâåòîâíà èñòîðèÿ, 
çàùîòî îáÿñíè, ÷å íà äàòà-
òà 19 ìàé, êîãàòî å íåãîâèÿò 
ðîæäåí äåí, ñà ðîäåíè òðè-
ìà ãîëåìè ïîëèòèöè - Êåìàë 

Àòàòþðê, Ïîë Ïîò è Õî Øè-
ìèí. Íà òîçè äåí å ðîäåí è 
Ìèêåëå Ïëà÷èäî, ñúùî Ìàÿ 
Áåæàíñêà.

Ñðåä òåìèòå áå è ïîñëåä-
íàòà ãîëÿìà ðîëÿ íà Áèëà-
ëîâ êàòî âîäåù íà åäíà îò 
íàé-ïîïóëÿðíèòå òåëåâèçè-
îííè èãðè çà çíàíèÿ - „Ñòà-
íè áîãàò“. Çà ðàäîñò íà ìíî-
çèíà ó÷àñòíèöè, îòïàäíàëè 
íà âúïðîñèòå â èãðàòà, Íè-
êîëàîñ âúðíà Áèëàëîâ îùå 
ïî-íàçàä âúâ âðåìåòî, ïðå-
äè 40 ãîäèíè, â Êëàñè÷åñêà-
òà ãèìíàçèÿ, ñúñ çàáàâåí 
òåñò ïî ñòàðîãðúöêè åçèê, 
êàòî ìó çàäàäå òðè âúïðîñà 
è ãî íàêàðà äà ñïðÿãà ãëàãî-
ëè íà åçèêà.
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êàê äà îòêàæà òàçè ïîðú÷-
êà, çàùîòî òîâà å ïðèÿòåë-
ñêî ðàìî“, âúðíà ñå íàçàä 
âúâ âðåìåòî òîé.

Àêòüîðúò å çàâúðøèë Êëà-

Ìèõàèë Áèëàëîâ îòïðàçíóâà 
ðîæäåí äåí â Áóðãàñ 

Àêòüîðúò êàòî äîáðîâîëåö â Áóðãàñ ïî 
âðåìå íà ïàíäåìèÿòà

Èäàò öâåòíè ëåíòè 
ñ ïîñëàíèÿ ïî „Áîãîðèäè“

Èäàò öâåòíè ëåíòè 
ñ ïîñëàíèÿ ïî „Áîãîðèäè“ñ ïîñëàíèÿ ïî „Áîãîðèäè“

ÑËÅÄ 
×ÀÄÚÐÈÒÅ 
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Àêòüîðúò Ìèõàèë Áèëàëîâ 
îòïðàçíóâà ðîæäåí äåí íà 

Ìèõàèë Áèëàëîâ îòïðàçíóâà 
ðîæäåí äåí â Áóðãàñ ðîæäåí äåí â Áóðãàñ  Ðîæäåíèêúò ðàçêàçà çà 

êîëåêöèîíåðñêàòà ñè ñòðàñò 
êúì ðåäêèòå è ñòàðèííè êíèãè, 
êàêòî è çà íàñòîÿùèòå 
ôðåíñêè êîìåäèè, êîèòî 
ïðåâåæäà è ïîñòàâÿ
 Ïîåòúò Íåäÿëêî Éîðäàíîâ – 
áëèçúê è ìåíòîð íà àêòüîðà

Ïðåç ôåâðóàðè ïîëóáóðãàçëèÿòà Áèëàëîâ ïðåäñòàâè êîíöåïöèÿòà 
çà ôèëìà „Ãîëàòà èñòèíà çà ãðóïà „Æèãóëè“. Òîâà å åäíà èñòîðèÿ çà 
çàâðúùàíåòî êúì ìóçèêàëíàòà àòìîñôåðà ïðåç 80-òå, êúì ìëàäîñò-
òà è êúì ëþáîâòà. Ñíèìêèòå áÿõà ïðåäâèäåíè äà ñà ïðåç ëÿòîòî 

Èñòîðèÿòà íà áàáà 
Âåíêà, êîÿòî ñå íàó÷è 
äà ñúðôèðà â èíòåðíåò
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