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Áóðãàñ ñ íàä 100 
àïòåêè, äåñåòêè 
ìàëêè íàñåëåíè 
ìåñòà áåç îáåêò 
çà ìåäèêàìåíòè

Ñòð. 3Ñòð. 3Ñòð. 3Ñòð. 3

Äæèãèò 
îòíåñå 

ðåêîðäíàòà 
ãëîáà îò 

1100 ëåâà

Íèêîëàé Äèìèòðîâ 
îñòàâà êìåò íà Íåñåáúð

Ñòð. 9

Íèêîëàé Äèìèòðîâ 
îñòàâà êìåò íà Íåñåáúð

100 години

100 години

Áóðãàñ ñ íàä 100 Áóðãàñ ñ íàä 100 Áóðãàñ ñ íàä 100 
àïòåêè, äåñåòêè àïòåêè, äåñåòêè àïòåêè, äåñåòêè 

ÑÅËÑÊÈ ÄÆÈÏÈÒÀ - ÊÓÐÈÅÐÈ 
ÇÀ ÊÓÏÓÂÀÍÅ ÍÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

Èíà ÏÅÒÐÎÂÀ  

Õâàíàë òå å ðåñïèðà-
òîðåí âèðóñ è ñïåøíî ñå 
íóæäàåø îò ëåêàðñòâà. 
Èëè èìàø õðîíè÷íî çà-
áîëÿâàíå, êîåòî ðåäîâ-
íî òðÿáâà äà êîíòðîëè-
ðàø ñ èçïèñàíè êóï ìå-
äèêàìåíòè. Íî æèâååø â 
ìàëêî ñåëî è òàì àïòåêà 
íÿìà. Íÿìàø è èçáîð, îñ-

âåí  äà ñå äîáåðåø äî áëè-
çúê, èëè íå òîëêîâà áëè-
çúê ãðàä ñ ðàáîòåùà àï-
òåêà. Ïðîáëåìè êàòî òîçè 
ñà åäíè îò ìíîãîòî, êîèòî 
òåðçàÿò æèòåëè íà ìàëêè 
íàñåëåíè ìåñòà, â êîèòî 
íÿìà óäîáñòâàòà è áëàãàòà 
íà ãîëåìèÿ ãðàä. Âúïðîñúò 
îáà÷å å ñúùåñòâåí, çàùî-
òî çàñÿãà çäðàâåòî íà õî-
ðàòà.

íî òðÿáâà äà êîíòðîëè-
ðàø ñ èçïèñàíè êóï ìå-
äèêàìåíòè. Íî æèâååø â 
ìàëêî ñåëî è òàì àïòåêà 
íÿìà. Íÿìàø è èçáîð, îñ-
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ïîïúëíåíà äåêëàðàöèÿ çà äîõîäèòå

Õëÿáúò íÿìà 
äà ïîñêúïâà
Õëÿáúò íÿìà 

Â ÐÅÃÈÎÍÀÏîðåäíà ðîêàäà 
â Îáùèíà Áóðãàñ:

Âåñåëèíà Èëèåâà èçëèçà 
â ïåíñèÿ, îáÿâèõà êîíêóðñ 

çà ãëàâåí àðõèòåêò

Âåñåëèíà Èëèåâà èçëèçà Âåñåëèíà Èëèåâà èçëèçà Âåñåëèíà Èëèåâà èçëèçà 
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Õëÿáúò íÿìà Õëÿáúò íÿìà 
äà ïîñêúïâà
Õëÿáúò íÿìà 

„×åðíîìîðåö“ 
çàïî÷íà 
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Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ

Ïåò óëèöè â Êàáëåøêîâî è Àõåëîé ùå 
áúäàò ðåìîíòèðàíè, ïîêàçà ïðîâåðêà 
íà „×åðíîìîðñêè ôàð“. Îáùèíà Ïîìî-
ðèå å îáÿâèëà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà çà 
òîâà. 1 104 120.12 ëåâà, áåç ÄÄÑ å ïðî-
ãíîçíàòà ñòîéíîñò. Ïàðèòå ñà ôèíàíñè-
ðàíè ïî ïðîåêò, ÷èÿòî öåë å äà îñèãóðè 
äèðåêòíà òðàíñïîðòíà ñâúðçàíîñò íà 
óëèöè â äâåòå íàñåëåíè ìåñòà.

„Öåëåâèÿò ðåçóëòàò, ïîñòèãíàò ñ ðå-
êîíñòðóèðàíàòà è ðåõàáèëèòèðàíà ñú-
ùåñòâóâàùà îáùèíñêà óëè÷íà ìðåæà, 
å âúçñòàíîâåíè è ïîäîáðåíè òðàíñ-
ïîðòíî-åêñïëîàòàöèîííè êà÷åñòâà è 
íîñèìîñïîñîáíîñò íà íàñòèëêàòà è 
îñèãóðÿâàíå íà íîðìàëíè óñëîâèÿ çà 
áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî è ïîäîáðå-
íî îòâîäíÿâàíå ñ îáùà äúëæèíà- 2.958 
êèëîìåòðà“, ïèøå â äîêóìåíòèòå êúì 

ïîðú÷êàòà.
Â Àõåëîé ùå áúäàò ðå-

ìîíòèðàíè óëèöèòå „Ðè-
ëà“ è „Ñòðóìà“, à Êàá-
ëåøêîâî – „Èâàí Âà-
çîâ“, „Àíãåë Êúí÷åâ“ è 
„Çàõàðè Ñòîÿíîâ“. Íà 
ïîñëåäíàòà ùå áúäå ðå-
ìîíòèðàíî è ïðîäúëæå-
íèåòî äî óëèöà „Ñòàðà 
ïëàíèíà“.

Êðàéíèÿò ñðîê çà ïî-
äàâàíå íà äîêóìåíòè çà 
æåëàåùèòå äà ó÷àñòâàò 
â îáùåñòâåíàòà ïîðú÷-
êà å 22 ÿíóàðè 2020-à.

Äîíà ÌÈÒÅÂÀ
Ñíèìêà: 
Áîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂ

Äàíú÷íàòà êàìïàíèÿ çàïî÷-
íà íà 10 ÿíóàðè è ùå ïðîäúë-
æè äî 30 àïðèë, êîãàòî å è 
êðàéíèÿò ñðîê íå ñàìî çà äå-
êëàðèðàíå, íî è çà âíàñÿíå 
íà äúëæèìèòå äàíúöè. Äî ìî-
ìåíòà ñà ïîäàäåíè áëèçî 80 
äåêëàðàöèè, êàòî ïîëîâèíàòà 
ñà ïî åëåêòðîíåí ïúò.

„Îò íà÷àëîòî íà ìàðò ùå 
áúäå äîñòúïíà ïðåäâàðèòåëíî 
ïîïúëíåíà äåêëàðàöèÿ çà äî-
õîäèòå íà ãðàæäàíèòå – òîâà å 
åäíî ìíîãî ñåðèîçíî óëåñíå-
íèå ïðè äåêëàðèðàíåòî. Îò 
íåÿ ùå ìîãàò äà ñå âúçïîëç-
âàò ñàìî ëèöàòà, êîèòî ïðèòå-
æàâàò åëåêòðîíåí ïîäïèñ èëè 
ïåðñîíàëåí èäåíòèôèêàöèî-
íåí êîä (ÏÈÊ) íà ÍÀÏ. Çàòîâà 

è íàñúð÷àâàìå ïîëó÷àâàíåòî 
íà ÏÈÊ, òîé ñå èçäàâà áåç-
ïëàòíî. Ïîâå÷å îò 75 000 æè-
òåëè íà Áóðãàñ è ðåãèîíà ñå 
âúçïîëçâàò âå÷å îò íåãîâèòå 
âúçìîæíîñòè“, ñúîáùè çà-
ìåñòíèê-äèðåêòîðúò íà òåðè-
òîðèàëíàòà äèðåêöèÿ íà ÍÀÏ 
Áóðãàñ Ñòåôàí Èë÷åâ íà ïðåñ-
êîíôåðåíöèÿ âúâ âðúçêà ñ íà-
÷àëîòî íà äàíú÷íà êàìïàíèÿ 
2020. Î÷àêâàíèÿòà íà ïðèõîä-
íîòî âåäîìñòâî â ìîðñêèÿ 
ãðàä ñà ïî-ìàëêî ëè÷íè ñðå-
ùè ñ êëèåíòè çàðàäè åëåê-
òðîííèòå óñëóãè. „Î÷àêâàìå 
ñúùî ïîâå÷åòî ãîäèøíè ïîäî-
õîäíè äåêëàðàöèè äà áúäàò 
ïîäàäåíè äèñòàíöèîííî – ñ 
åëåêòðîíåí ïîäïèñ è íàé-âå÷å 
ñ ÏÈÊ“ ïðîãíîçèðà äèðåêòî-
ðúò íà Äèðåêöèÿ „Îáñëóæâà-
íå“ â ÍÀÏ Áóðãàñ Ñèÿíà Äè-
ìèòðîâà. 

ÄÀÍÚ×ÍÈÒÅ ÓËÅÑÍßÂÀÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÒÅ Ñ 
Äîíà ÌÈÒÅÂÀ
Ñíèìêà: 
Áîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂÁîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂÁîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂ

è íàñúð÷àâàìå ïîëó÷àâàíåòî 
íà ÏÈÊ, òîé ñå èçäàâà áåç-
ïëàòíî. Ïîâå÷å îò 75 000 æè-
òåëè íà Áóðãàñ è ðåãèîíà ñå 

Òÿ ùå áúäå äîñòúïíà îò ìåñåö ìàðò çà âñè÷êè, êîèòî ïðèòåæàâàò ÏÈÊ

×ô2 15-16 ßÍÓÀÐÈ 2020

„×åðíîìîðñêè ôàð“

Äåòñêè ôóòáîëåí îòáîð îò 
ñåëî Ãàáåðîâî î÷àêâàøå ïî-
ñåùåíèåòî íà êìåòà Àëåêñè-
åâ è íåãîâèÿ åêèï çà ñðåùàòà 
ïî ïîâîä îáùåñòâåíî îáñúæ-
äàíå íà ïðîåêòîáþäæåòà íà 
Îáùèíà Ïîìîðèå çà 2020 ãî-
äèíà. Ìàëêèòå ñïîðòèñòè ïî-
èñêàõà çà òÿõ äà áúäàò ïðåä-
âèäåíè åêèïè, ñ êîèòî äà òðå-
íèðàò ëþáèìèÿ ñè ñïîðò – 
ôóòáîë. Âïå÷àòëåí îò ïðîÿâå-
íàòà àêòèâíîñò, êìåòúò èì 
îáåùà ñúâñåì ñêîðî äà èìàò 
íå ñàìî åêèïè, íî è îðèãè-
íàëíà ôóòáîëíà òîïêà. Îá-

ùåñòâåíè îáñúæäàíèÿ íà 
ïðîåêòîáþäæåòà ñå ïðîâåäî-
õà è â ñåëàòà Êàìåíàð, Ëúêà 
è Äúáíèê.

Çàìåñòíèê-êìåòúò ßí÷î 
Èëèåâ ïðåäñòàâè ïðåä ïðè-
ñúñòâàùèòå ïîäðîáíà èíôîð-
ìàöèÿ çà ðàìêàòà íà áþäæå-
òà è ïðåäâèäåíèòå êàïèòàëî-
âè ðàçõîäè çà ãîäèíàòà. Æè-
òåëèòå è â ÷åòèðèòå íàñåëåíè 
ìåñòà íàïðàâèõà ñâîèòå 
ïðåäëîæåíèÿ çà ðàçõîäâàíå 
íà ïðåäâèäåíèòå çà ñúîòâåò-
íîòî íàñåëåíî ìÿñòî ñðåä-
ñòâà. 

Âñè÷êè ïîñòúïèëè ïðåäëî-

æåíèÿ ùå áúäàò âçåòè ïîä 
âíèìàíèå ïðè èçðàáîòâàíå 
íà îêîí÷àòåëíèÿ ïðîåêòîáþ-
äæåò. Íà îñíîâíèòå âúïðîñè, 
ñâúðçàíè ñ ðåìîíòèðàíå íà 
óëèöè è áëàãîóñòðîÿâàíå, îò-
ãîâîðè çàìåñòíèê-êìåòúò ïî 
ñòðîèòåëñòâîòî èíæ. Êóí÷î 
Ãàéäîâ. Íà ñðåùèòå ïðèñúñò-
âà ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùèí-
ñêè ñúâåò Ïîìîðèå Àäàì Àäà-
ìîâ è îáùèíñêè ñúâåòíèöè. 

Â÷åðà ñå ïðîâåäîõà îá-
ùåñòâåíè îáñúæäàíèÿ íà 
ïðîåêòîáþäæåòà â ñåëàòà Áà-
òà, Áåëîäîë, Ñòðàöèí è Êîñî-
âåö.

Íî
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Ïîðåäíà ðîêàäà â Îáùèíà Áóðãàñ:

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ
Ñíèìêà: 
Áîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂ

Îáùèíà Áóðãàñ òúðñè ãëàâåí àðõèòåêò. 
Òîâà ñòàâà ÿñíî îò ïóáëèêóâàíà îáÿâà íà 
îáùèíàòà. Ëþáîïèòíà å íîâèíàòà, ÷å äúë-
ãîãîäèøíèÿò ãëàâåí àðõèòåêò íà îáùèíàòà 
Âåñåëèíà Èëèåâà íàïóñêà. „×åðíîìîðñêè 
ôàð“ íàó÷è, ÷å âñúùíîñò òÿ èçëèçà â ïåí-
ñèÿ. À çàòîâà áå ÿñíî îùå îò åñåíòà ìàë-
êî ïðåäè ñàìèòå ìåñòíè èçáîðè.

Îò Îáùèíà Áóðãàñ ïîòâúðäèõà ïðåä 
íàø ðåïîðòåð òîâà, êàêòî è ÷å òîâà å ïðè-
÷èíàòà çà ïóáëèêóâàíàòà îáÿâà. 

„Êìåòúò Äèìèòúð Íèêîëîâ áëàãîäàðè íà 
àðõèòåêò Âåñåëèíà Èëèåâà çà äúëãîãî-
äèøíàòà é ðàáîòà íà òîçè ïîñò“, äîáàâèõà 
îò àäìèíèñòðàöèÿòà.

Èëèåâà å ÷àñò îò åêèïà íà Äèìèòúð Íè-
êîëîâ, êîéòî ïðåîáðàçè ãðàäà â ïîñëåäíè-
òå äåñåòèíà ãîäèíè. Òÿ áå âàæíà îñíîâà 
çà ðåàëèçèðàíåòî íà êëþ÷îâè çà ãðàäà 
ïðîåêòè. 

Òîâà ùå å ìîæå áè ïîñëåäíàòà ðîêàäà 
îò âèñøèòå åøåëîíè íà àäìèíèñòðàöèÿòà 
â åêèïà íà Íèêîëîâ çà íîâèÿ ìàíäàò. 

Îò ïóáëèêóâàíàòà îáÿâà ñòàâà ÿñíî, ÷å 
â ñðîê íà åäèí ìåñåö îáùèíàòà ùå ñúáè-
ðà äîêóìåíòè íà êàíäèäàòèòå çà âèñîêèÿ 
ïîñò. Îñâåí òîâà ñå âèæäà, ÷å çàëîæåíè-
òå êðèòåðèè ñà èçêëþ÷èòåëíî âèñîêè.

Íà ñåñèÿòà ïðåç ÿíóàðè ïðåäñòîè ãëàñó-
âàíåòî íà íîâàòà ñòðóêòóðà íà îáùèíàòà, 
êàòî íîâèòå ðåñîðè íà çàìåñòíèöèòå íà 
Íèêîëîâ ñà îáðàçîâàíèå, çäðàâåîïàçâà-

íå, êîèòî ñå îãëàâÿâàò îò çàìåñòíèê-êìå-
òà Éîðäàíêà Àíàíèåâà; êóëòóðà, òóðèçúì 
è ñïîðò, ñ íåãî ñå çàåìà Äèàíà Ñàâàòåâà, 
îñòàâàò è áþäæåò è ôèíàíñè îò äîñåãàø-
íèÿ çàìåñòíèê Êðàñèìèð Ñòîé÷åâ, åâðî-
èíòåãðàöèÿ îò Âåñíà Áàëòèíà. 

Óñëîâèÿòà çà êîíêóðñà ÷åòåòå íà 
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Âåñåëèíà Èëèåâà èçëèçà â ïåíñèÿ, 
îáÿâèõà êîíêóðñ çà ãëàâåí àðõèòåêò

Ðåìîíòèðàò óëèöè 
â Àõåëîé è Êàáëåøêîâî

Íèêîëîâ ñà îáðàçîâàíèå, çäðàâåîïàçâà-

Ðåìîíòèðàò óëèöè 
â Àõåëîé è Êàáëåøêîâî

Ðåìîíòèðàò óëèöè 
â Àõåëîé è Êàáëåøêîâî

Ðåìîíòèðàò óëèöè 
â Àõåëîé è Êàáëåøêîâî „×åðíîìîðñêè ôàð“

Êìåòúò íà Íåñåáúð Íèêîëàé 
Äèìèòðîâ îñòàâà íà ïîñòà ñè. 
Ðåøåíèåòî å îêîí÷àòåëíî è å 
íà Àïåëàòèâíèÿ ñïåöèàëèçè-
ðàí íàêàçàòåëåí ñúä.

„Ïðîñòèë ñúì íà âñè÷êè. Íå 
ïîæåëàâàì íà íèêîãî òîâà, êî-
åòî ìè ñå ñëó÷è", ëàêîíè÷íî 
êàçà èçâúí çàëàòà Äèìèòðîâ. 
Îò ñúäà ïîèñêàõà äà íå áúäå 
îñòðàíÿâàí îò äëúæíîñòòà, çà-
ùîòî ïðåäñòîè ïðèåìàíå íà 
áþäæåòà.

Îòñòðàíÿâàíåòî îò äëúæ-
íîñò íà èçáðàíèÿ çà ÷åòâúðòè 
ìàíäàò ñ 8081 ãëàñà êìåò íà 
Íåñåáúð áå ïîèñêàíî îò ïðî-
êóðàòóðàòà ñàìî 5 äíè, ñëåä 
êàòî òîé áå ïóñíàò íà ñâîáîäà 
ñ ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ îò 50 000 
ëåâà.

Ïðîêóðàòóðàòà íå ïðîòåñòè-
ðà îñâîáîæäàâàíåòî, íî ïîèñ-
êà îòñòðàíÿâàíåòî, çàùîòî ìî-
æåë äà ïîâëèÿå íà ñâèäåòåëèòå, 
íà êîèòî òîé áèë ðàáîòîäàòåë.

Àäâîêàòúò íà Äèìèòðîâ Ïåòúð 

Àòàíàñîâ èçòúêíà, ÷å èìà ñàìî 
äâàìà çàùèòåíè ñâèäåòåëè, çà 
êîèòî ìîæå äà ñå ïðåäïîëîæè õè-
ïîòåòè÷íî, ÷å ñà ñëóæèòåëè â îá-
ùèíñêîòî äðóæåñòâî çà ïîääðúæ-

êà â ãðàä Íåñåáúð.
Äî ìîìåíòà ïðåä ñú-

äèÿ ñà áèëè ðàçïèòàíè 
15 ñâèäåòåëè, êàòî íèòî 
åäèí îò òÿõ äîðè îñíîâ-
íèÿò - Äèìèòúð Áàëèíîâ, 
íå ñå íàìèðàò â ñëóæåá-
íè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ 
êìåòà.

Çàùèòíèêúò ñúùî òàêà 
ïîñî÷è, ÷å ïðåñòúïëåíè-
åòî, çà êîåòî å îáâèíåí, 
ñå òâúðäè, ÷å å èçâúðøå-
íî â êà÷åñòâîòî ìó çà 
êàíäèäàò çà êìåò, à çà-
êîíúò å êàòåãîðè÷åí, ÷å 
îòñòðàíÿâàíå ñå èñêà ñà-
ìî ïðè îáâèíåíèå çà 
ïðåñòúïëåíèå, èçâúðøå-
íî âúâ âðúçêà ñ ðàáîòà-
òà.

Àäâîêàò Àòàíàñîâ êà-
çà, ÷å ïðàâîòî íà òðóä å 
êîíñòèòóöèîííî ïðàâî. 
Ñúäúò ïîñî÷è, ÷å íÿìà 

êàê Äèìèòðîâ äà áúäå îòñòðàíåí 
îò äëúæíîñò èìåííî çàùîòî òîé å 
îáâèíåí çà ïðåñòúïëåíèå â êà-
÷åñòâîòî ìó íà êàíäèäàò-êìåò.

Öÿë ôóòáîëåí îòáîð ïîñðåùíà 
êìåòà íà Ïîìîðèå â ñåëî Ãàáåðîâî

Íèêîëàé Äèìèòðîâ 
îñòàâà êìåò íà Íåñåáúð
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÍÎ!
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Ñèÿíà Äèìèòðîâà - äèðåêòîð „Îáñëóæâàíå“ è Ñòåôàí Èë÷åâ - çàì.-äèðåêòîð íà 
ÒÄ íà ÍÀÏ - Áóðãàñ, ðàçÿñíÿâàò íîâèòå ïðàâèëà
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Äèìèòúð Íèêîëîâ 
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"×åð íî ìîð ñêè ôàð"
e-ma il: far@chfar.com
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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).

„×åðíîìîðñêè ôàð“

Îáùèíà Áóðãàñ ùå ïðèëî-
æè íîâè ìåðêè, çà äà âúðíå 
ñëàâàòà íà Ïðîôåñèîíàëíà-
òà ãèìíàçèÿ ïî ìîðñêî êîðà-
áîïëàâàíå è ðèáîëîâ 
(ÏÃÌÊÐ) „Ñâåòè Íèêîëà". Òî-
âà ñúîáùè êìåòúò Äèìèòúð 
Íèêîëîâ íà ñâîÿòà ñòðàíèöà 
â ñîöèàëíàòà ìðåæà. 

„Ïîëàãàìå ìíîãî óñèëèÿ 
íå ñàìî äà âúðíåì ñëàâàòà 
íà ìîðñêîòî íè ó÷èëèùå 
„Ñâ. Íèêîëà”, íî è äà âúâå-
äåì àêòóàëíè ñïåöèàëíîñòè, 
êàêòî è íîâè ôîðìè çà îáó-
÷åíèå. Ãèìíàçèÿòà ïî ìîð-
ñêî êîðàáîïëàâàíå è ðèáî-
ëîâ âå÷å å îáùèíñêà è îùå 
òàçè ãîäèíà ùå áúäå îáîðóä-
âàíà ñ íîâè ðàáîòèëíèöè è 

ïðîòèâîïîæàðåí òðåíàæîð. 
Òå ùå îñèãóðÿò íà áúäåùèòå 
ìîðÿöè ïðàêòè÷åñêîòî îáó-
÷åíèå ïî ïîääðúæêà è ðå-
ìîíò íà êîðàáíèòå ìàøèíè è 
ìåõàíèçìè, ðàáîòà ñ êîðàá-
íèÿ òàêåëàæ è òðåíèðîâêè 
ïî îáåçâðåæäàíå íà àâàðèé-
íî âúçíèêíàëè ïîæàðíè ñè-
òóàöèè“, ðàçêðèâà îùå ãðà-
äîíà÷àëíèêúò.

Îò Îáùèíà Áóðãàñ ùå òúð-
ñÿò âàðèàíòè çà îáîðóäâàíå 
è ñ òðåíàæîð çà áàçîâà ìîð-
ñêà ïîäãîòîâêà, è ñúñ ñïàñè-
òåëíà ëîäêà. Çà äà áúäàò 
ïðèâëå÷åíè ó÷åíèöè è îò 
äðóãè ãðàäîâå ïúê ùå áúäå 
ðåìîíòèðàíî ñòàðîòî îáùå-
æèòèå.

Ñ êàïèòàíèòå, êîèòî ñà â 
ó÷èëèùíîòî íàñòîÿòåëñòâî, 

å áèëà îáñúäåíà è âúçìîæ-
íîñòòà, ÷àñò îò ïîäãîòîâêàòà 
íà áúäåùèòå ìîðÿöè äà áúäå 
íà ôåðèáîò è íà îáùèíñêèÿ 
êîðàá „Àíàñòàñèÿ“.

Ó÷åáíàòà ïðîãðàìà íà áú-
äåùèòå ìîðÿöè ùå áúäå îñú-
âðåìåíåíà ñ òåîðåòè÷íà è 
ïðàêòè÷åñêà ïîäãîòîâêà è 
ïîëó÷àâàíå íà ñåðòèôèêàò 
çà ñòåïåí „ðóëåâè“ è çà „ìî-
òîðèñò“, à ñëåä ãîäèíà ñòàæ 
è çà êâàëèôèöèðàí „ìîðÿê 
ïàëóáà“ è êâàëèôèöèðàí 
„ìîðÿê ìàøèíà“. Â ìîìåíòà 
âúçïèòàíèöèòå íà Ìîðñêîòî 
ó÷èëèùå ñå îáó÷àâàò â ñïå-
öèàëíîñòèòå „Êîðàáíè ìà-
øèíè è ìåõàíèçìè”, „Êîðà-
áîâîäåíå – Ìîðñêî” è „Ìèò-
íè÷åñêà è äàíú÷íà àäìèíè-
ñòðàöèÿ”.

Îò òàçè ãîäèíà ñ äâà ìåñå-
öà ñå óäúëæàâà è ñðîêúò çà 
ïîëçâàíå íà 5-ïðîöåíòíàòà 
îòñòúïêà âúðõó äàíúêà çà äîâ-
íàñÿíå. Àêî ïîäàäàò äåêëàðà-
öèèòå ñè ïî åëåêòðîíåí ïúò äî 
31 ìàðò 2020 ã., ôèçè÷åñêèòå 
ëèöà ìîãàò äà ïîëçâàò 5% îò-
ñòúïêà âúðõó äàíúêà çà äîâ-
íàñÿíå ïî ãîäèøíàòà äàíú÷íà 

äåêëàðàöèÿ, íî íå ïîâå÷å îò 
500 ëâ. Âàæíî äîïúëíèòåëíî 
óñëîâèå å äà íÿìàò ïîäëåæà-
ùè íà ïðèíóäèòåëíî èçïúëíå-
íèå ïóáëè÷íè çàäúëæåíèÿ êúì 
ìîìåíòà íà ïîäàâàíå íà äå-
êëàðàöèÿòà, êàêòî è äà âíåñàò 
öåëèÿ ðàçìåð íà äàíúêà çà 
äîâíàñÿíå â ñðîê äî 31 ìàðò 
2020 ãîäèíà.

Âàæåí è íîâ ìîìåíò â òàç-
ãîäèøíàòà äàíú÷íà êàìïàíèÿ 
å çàäúëæåíèåòî ñàìîîñèãóðÿ-

âàùèòå ñå ëèöà äà äåêëàðè-
ðàò äîõîäèòå ñè åëåêòðîííî – 
÷ðåç ÏÈÊ èëè åëåêòðîíåí 
ïîäïèñ. Òîâà ñå îòíàñÿ ñúùî 
è çà åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, 
çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè, 

ðàáîòåùèòå íà ïàòåíò, êàêòî è 
çà óïðàæíÿâàùèòå ñâîáîäíè 
ïðîôåñèè. 

Â ïîñîêà îáëåê÷åíî äåêëà-
ðèðàíå, îò ÍÀÏ - Áóðãàñ èí-
ôîðìèðàõà îùå è çà îòïàäà-
íåòî íà çàäúëæåíèåòî ôèçè-
÷åñêèòå ëèöà äà ïðèëàãàò êúì 
ãîäèøíàòà ñè äàíú÷íà äåêëà-

ðàöèÿ ñëóæåáíè áåëåæêè çà 
äîõîäèòå. Èíôîðìàöèÿòà ùå 
ñå ïîäàâà îò ðàáîòîäàòåëèòå 
â ÍÀÏ ïî åëåêòðîíåí ïúò äî 
êðàÿ íà ôåâðóàðè è ùå ñå ãå-
íåðèðà àâòîìàòè÷íî â ïîäî-
õîäíèòå äåêëàðàöèè.

Âèðòóàëíèòå è ôèçè÷åñêè 
ÏÎÑ-òåðìèíàëè íà Íàöèîíàë-
íàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå 
åëèìèíèðàò ñëó÷àèòå íà íà÷è-
ñëÿâàíå íà ñòîòèíêè ëèõâà çà-
ðàäè êúñíî ïðèñòèãíàë ïðå-
âîä, à ïëàùàíåòî ÷ðåç òÿõ å 
áåçïëàòíî, íàïîìíèõà îùå îò 
ïðèõîäíîòî âåäîìñòâî.

ÏÎÏÚËÍÅÍÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÇÀ ÄÎÕÎÄÈÒÅ

Òàêñàòà íà òî
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Äâå æåíè 
ïîñòðàäàõà 
ïðè 
êàòàñòðîôà 
êðàé Àéòîñ

Äâå æåíè ñà ïîñòðàäà-
ëè ïðè êàòàñòðîôà êðàé 
Àéòîñ, ñúîáùèõà îò ïðåñ-
öåíòúðà íà Îáëàñòíà 
äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ-Áóðãàñ. 
Èíöèäåíòúò å ñòàíàë íà 
ïúòÿ îò ñåëî Ëÿñêîâî çà 
Àéòîñ. „Õþíäàé Ãåòö“, 
óïðàâëÿâàí îò 18-ãîäèø-
íà àéòîçëèéêà, íàñòèãà è 
áëúñêà äâèæåùèÿ ñå 
îòïðåä „Îïåë Êîðñà“, 
óïðàâëÿâàí îò 56-ãîäè-
øåí áóðãàçëèÿ. Îò êàòà-
ñòðîôàòà ñà ïîñòðàäàëè 
18-ãîäèøíà ïúòíè÷êà â 
„Õþíäàé Ãåòö“ è 51-ãî-
äèøíà ïúòíè÷êà â „Îïåë 
Êîðñà“. Ïî-âúçðàñòíàòà 
æåíà å ïðåãëåäàíà è 
îñâîáîäåíà çà äîìàøíî 
ëå÷åíèå, à ìëàäàòà å 
îñòàâåíà çà íàáëþäåíèå 
â  î ò ä å ë å í è å 
„Íåâðîõèðóðãèÿ“ êúì 
ÓÌÁÀË-Áóðãàñ, ñëåä êàòî 
å ïîëó÷èëà êîíòóçèÿ íà 
ãëàâàòà.

Çàëîâèõà 
êðàäåö îò 
Äåáåëò, 
îòàðàøèë 
êúùà ïî 
ïðàçíèöèòå

48-ãîäèøåí êðèìèíàë-
íî ïðîÿâåí ìúæ îò ñðå-
äåöêîòî ñåëî Äåáåëò å 
çàäúðæàí çà èçâúðøåíà 
êðàæáà, ñúîáùèõà îò 
ïðåñöåíòúðà íà Îáëàñòíà 
äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ-Áóðãàñ. 
Ñëó÷àÿò å îò 3 ÿíóàðè 
òàçè ãîäèíà. Òîãàâà ïîç-
íàéíèêúò íà ïîëèöèÿòà 
ïðîíèêíàë â ÷àñòåí äîì 
â ñåëîòî, ñîáñòâåíîñò íà 
49-ãîäèøåí ìúæ îò 
Ñðåäåö, êàòî ðàçáèë ïðî-
çîðåö îò äúðâåíà äîãðà-
ìà. Êðàäåöúò îòìúêíàë 
ïå÷êà ñ òâúðäî ãîðèâî, 
åëáîéëåð, ïðàõîñìóêà÷-
êà, êàôå-ìàøèíà, òåëå-
âèçîð è äðóãè äðåáíè 
âåùè. Ñëåä êàòî å çàäúð-
æàí, ìúæúò íàïðàâèë 
ïúëíè ñàìîïðèçíàíèÿ è 
âúðíàë îòêðàäíàòèòå 
âåùè.

Ãðúöêà 
ãàñòðîëüîðêà 
çàäèãíà 
òåëåôîí â 
Áóðãàñ

50-ãîäèøíà áúëãàðêà, 
æèâååùà â Ãúðöèÿ, å 
çàäúðæàíà çà êðàæáà íà 
ìîáèëåí òåëåôîí â 
Áóðãàñ, ñúîáùèõà îò 
ïðåñöåíòúðà íà Îáëàñòíà 
äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ-Áóðãàñ. 
Ñëó÷àÿò å îò 7 äåêåìâðè 
2019-à. Òîãàâà òÿ îòêðàä-
íàëà òåëåôîí íà ñòîé-
íîñò 190 ëåâà îò èíôîð-
ìàöèîííèÿ öåíòúð íà 
Îáùèíà Áóðãàñ, ðàçïî-
ëîæåí íà óëèöà 
„Áîãîðèäè“. Ñëåä êàòî å 
çàäúðæàíà, áúëãàðêàòà 
íàïðàâèëà ïúëíè ñàìî-
ïðèçíàíèÿ è âúðíàëà 
ìîáèëíèÿ òåëåôîí.

Ïðåç 2019 ãîäèíà òåðèòîðèàëíàòà ñòðóêòóðà íà 
ÍÀÏ â Áóðãàñ å âíåñëà â ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò 
1 ìèëèàðä è 55 ìèëèîíà ëåâà. Îò òÿõ äàíú÷íèòå ïî-
ñòúïëåíèÿ ñà áëèçî 510 ìèëèîíà, à ñúáðàíèòå îñèãó-
ðîâêè – 545 ìèëèîíà è 500 õèëÿäè ëåâà.

Îò ïúðâè ÿíóàðè 2020 ãîäèíà ìèíèìàëíèÿò 
ìåñå÷åí ðàçìåð íà îñèãóðèòåëíèÿ äîõîä çà ñà-
ìîîñèãóðÿâàùè ñå ëèöà å 610 ëâ., çàïàçâà ñå 
ðàçìåðúò îò 8 íà ñòî íà çäðàâíîîñèãóðèòåëíàòà 
âíîñêà. Ìèíèìàëíàòà âíîñêà çà çäðàâíî îñèãó-
ðÿâàíå ñòàâà 24,40 ëâ.

Ó÷åíèöè îò Ìîðñêîòî ùå ñòàæóâàò 
íà êîðàáà „Àíàñòàñèÿ“

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ

Äæèãèò, êîéòî ñå âæèâÿ â 
ðîëÿòà ñè íà àâòîìîáèëåí 
ñúñòåçàòåë ïî ñåëñêè ïúò îò-
íåñå ðåêîðäíàòà ãëîáà îò 1100 
ëåâà. Èëõàí Ì. îò øóìåíñêîòî 
ñåëî Ñðåäêîâåö å øîôèðàë 
ñúñ 105 êèëîìåòðà íàä ïîçâî-
ëåíàòà îò 60 êì/÷ ñêîðîñò ïî 
òðåòîêëàñåí ïúò â Áóðãàñêà 
îáëàñò.

Îò Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà 
ÌÂÐ-Áóðãàñ îáÿñíèõà ïðåä 
íàø ðåïîðòåð, ÷å îïàñíîòî 
èçïúëíåíèå íà Èëõàí ñå ñëó÷-
âà íà âðúõ Êîëåäà – 
25.12.2019-à. Òîãàâà îêîëî 
12:00 ÷àñà íà îáÿä òîé ïðåìè-
íàë ïî ïúòÿ ìåæäó ñóíãóðëàð-
ñêîòî ñåëî Âúë÷èí è ïúòÿ Àé-
òîñ – Êàðíîáàò ñúñ ñêîðîñò îò 
165 êì/÷. Ìîæåì ñàìî äà ãà-
äàåì äàëè øóìåíåöúò å îïèò-

âàë äà ðàçáèå ñòåðåîòèïà, ÷å 
îò áàâàðñêèòå àâòîìîáèëè 
„Àóäè“-òî å íàé-ñëàáî. 

„Íå ñå å ñúîáðàçèë ñ âúâå-
äåíàòà ìàêñèìàëíî äîïóñòè-
ìà ñêîðîñò çà äâèæåíèå èç-
âúí íàñåëåíî ìÿñòî, îáîçíà-
÷åíà ñ ïúòåí çíàê Â26. Íàðó-
øåíèåòî å çàñíåòî ñ êàìåðà, 
ðàçïîëîæåíà â ïîëèöåéñêè 
àâòîìîáèë“, çàÿâèõà îò áóðãà-
ñêàòà ïîëèöèÿ.

Èçïðàòåí ìó å åëåêòðîíåí 
ôèø, êîéòî  íå ïîäëåæè íà îá-
æàëâàíå, êúì íåãî êîíòðîëíè-
òå îðãàíè ñà ïðèëîæèëè è 
ñíèìêà. Îò ïîëèöèÿòà îáÿñíè-
õà âñå ïàê, ÷å àêî áàø øî-
ôüîðúò ðåøè äà ïëàòè ãëîáàòà 
ñè â 14-äíåâåí ñðîê îò ïîëó-
÷àâàíåòî íà ôèøà, òî ùå ìî-
æå äà ãî íàïðàâè ñðåùó 770 
ëåâà, èëè 70% îò äúëæèìàòà 
ñóìà.

îñâîáîäåíà çà äîìàøíî 
ëå÷åíèå, à ìëàäàòà å 
îñòàâåíà çà íàáëþäåíèå 
â  î ò ä å ë å í è å 
„Íåâðîõèðóðãèÿ“ êúì 
ÓÌÁÀË-Áóðãàñ, ñëåä êàòî 
å ïîëó÷èëà êîíòóçèÿ íà 
ãëàâàòà.

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂÃåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂÃåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ

Äæèãèò, êîéòî ñå âæèâÿ â 
ðîëÿòà ñè íà àâòîìîáèëåí 
ñúñòåçàòåë ïî ñåëñêè ïúò îò-

âàë äà ðàçáèå ñòåðåîòèïà, ÷å 
îò áàâàðñêèòå àâòîìîáèëè 
„Àóäè“-òî å íàé-ñëàáî. 

„Íå ñå å ñúîáðàçèë ñ âúâå-

Èëõàí ïðîôó÷àë ñ „Àóäè“-òî 
ñè ñúñ 165 êì/÷ íà ñåëñêè ïúò

Äæèãèò îòíåñå 
ðåêîðäíàòà ãëîáà 

îò 1100 ëåâà

Âå÷å ìåñåö áåçäîìíèê æèâåå â ÓÌÁÀË-Áóðãàñ, òúðñè ïîìîù çà íàñòàíÿâàíå
„×åðíîìîðñêè ôàð“

60-ãîäèøíèÿò Âàëåíòèí Ðàé-
êîâ îòïðàâè â÷åðà ìîëáà çà 
ïîìîù êúì ìåäèèòå - äà ìó ñú-
äåéñòâàò äà áúäå íàñòàíåí ïî-
áúðçî â ñîöèàëåí äîì. Ìúæúò 
îò ìåñåö æèâåå â ÓÌÁÀË - Áóð-
ãàñ, ìàêàð ÷å âå÷å íÿìà íóæäà 
îò ëå÷åíèå. Ñ äâà àìïóòèðàíè 
êðàêà å, íî ðúöåòå ìó ñà ñèë-
íè, ìîæå äà ñå îáñëóæâà ñàì è 
ìîæå äà ðàáîòè âñè÷êî, êîåòî 
èçèñêâà ðú÷åí òðóä. Çà ïðî-
áëåìà ìó àëàðìèðà äîö. Âà-
ëåíòèí Âàñèëåâ, íà÷àëíèê íà 
Êëèíèêàòà ïî ñúäîâà õèðóðãèÿ, 
êîÿòî å ïðèþòèëà áåçäîìíèêà. 

“Ãîäèøíî èìàìå ïî íÿêîëêî 
òàêèâà ïàöèåíòè, êîèòî ïðåñòî-
ÿâàò ñ ìåñåöè. Íÿìàò áëèçêè 
èëè ñà èçîñòàâåíè îò òÿõ. Ïî 
îáÿñíèìè ïðè÷èíè íå ìîæåì äà 
íàñòàíèì äðóã ïàöèåíò â ñòàÿòà 
íà Âàëåíòèí, à òÿ å ñ ÷åòèðè 
ëåãëà. Èìàìå ÷àêàùè ïàöèåíòè 

çà îïåðàöèÿ, òàêà ñå áëîêèðà 
ðàáîòàòà íè, à è ñàìèÿò òîé 
íå èñêà äà îñòàâà â áîëíèöà-
òà", îáÿñíè äîö. Âàñèëåâ.

Íà÷àëíèêúò íà êëèíèêàòà 
ïîä÷åðòà, ÷å àêòèâíî òúðñÿò 
ñúäåéñòâèåòî íà ñîöèàëíèòå 
ñëóæáè, íî ðåøåíèÿòà çà òå-
çè áîëíè ñå áàâÿò. Îñâåí ÷å 
íÿìà ìåñòà â ñîöèàëíèòå äî-
ìîâå, ðàáîòàòà íà ëåêàðèòå 
çàòðóäíÿâà è îôîðìÿíåòî è 
îáðàáîòâàíåòî íà äîêóìåí-
òàöèÿòà, êîÿòî å ñåðèîçíà.

„Áëàãîäàðÿ ìíîãî íà 
äîö. Âàñèëåâ, êàêòî è íà âñè÷-
êè â îòäåëåíèåòî. Íå èñêàì 
äà ñúì èì â òåæåñò, ÷óâñòâàì 
íåóäîáñòâî, ìàêàð ÷å òå ñå 
ãðèæàò çà ìåí ìíîãî äîáðå. 
Ìíîãî èñêàì äà áúäà íàñòà-
íåí â ñîöèàëíèÿ äîì â ñåëî 
Ãîðèöà, ÷óâàë ñúì ìíîãî äî-
áðè íåùà çà òàì, íî âñå ìè 
êàçâàò, ÷å íÿìà ìåñòà", êàçâà 
áåçäîìíèêúò Âàëåíòèí è ïîä-
÷åðòàâà, ÷å ìîæå ñàì äà ñå 

ãðèæè çà ñåáå ñè è áè ñå ÷óâñòâàë äîáðå 
íàâñÿêúäå, êúäåòî ìó äàäàò ðàáîòà.

Ëè÷íàòà ìó èñòîðèÿ å ïîäîáíà íà 
ñòîòèöè äðóãè. Ñ åäèí èíòåðåñåí ùðèõ 
- ïî âðåìåòî íà ñîöà Âàëåíòèí òðúãíàë 
äà áÿãà îò Áúëãàðèÿ. Çàëîâèëè ãî íà 
ãðàíèöàòà è ãî ïðèáðàëè â çàòâîðà. 
Òàì èçêàðàë 8 ãîäèíè. Òåçè ãîäèíè ñà 
òàòóèðàíè íà òÿëîòî ìó - ñïîìåí îò 
„àêàäåìèÿòà", êàêòî íàðè÷à çàòâîðà 
òîé. Ïîñëå ñå îæåíèë, ñúçäàë äåöà. Ðà-
áîòèë êàòî ñàïóíåð â áóðãàñêèÿ çàâîä 
„Êàìáàíà", íî äîøëà 2000-òà ãîäèíà, 
çàâîäúò çàòâîðèë è ãî ñúêðàòèëè. Ñ æå-
íà ìó ñå ïðåìåñòèëè â ñåëî Áðÿñòîâåö, 
îòêúäåòî áèëà ðîäîì òÿ. Òîé ñå õâàùàë 
çà êàêâàòî è äà å ðàáîòà - îñíîâíî ïî 
ñòðîèòåëíè áðèãàäè. Íåùàòà â ñåìåé-
ñòâîòî íå ïðîâúðâåëè, ðàçâåëè ñå. Âà-
ëåíòèí îñòàíàë íà óëèöàòà, çàïî÷íàë 
äà ïèå, äà áîëåäóâà. Ïúðâî çàãóáèë 
åäèíèÿ ñè êðàê, ñåãà - âòîðèÿ. Îò íåãî 
íå ñå èíòåðåñóâàò íèòî áèâøàòà ìó æå-
íà, íèòî äåöàòà ìó. Íî èìà çäðàâè ðú-
öå è áèñòúð óì è ìîëè - àêî èìàòå âúç-
ìîæíîñò äà ìó ïîìîãíåòå äà íàìåðè 
ðàáîòà è äîì.



Èíà ÏÅÒÐÎÂÀ
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Áîðèñëàâ ÏÅÍÊÎÂ  

Õâàíàë òå å ðåñïèðàòîðåí 
âèðóñ è ñïåøíî ñå íóæäà-
åø îò ëåêàðñòâà. Èëè èìàø 
õðîíè÷íî çàáîëÿâàíå, êîå-
òî ðåäîâíî òðÿáâà äà êîí-
òðîëèðàø ñ èçïèñàíè êóï 
ìåäèêàìåíòè. Íî æèâååø 
â ìàëêî ñåëî è òàì àïòåêà 
íÿìà. Íÿìàø è èçáîð, îñ-
âåí äà ñå äîáåðåø äî áëè-
çúê, èëè íå òîëêîâà áëè-
çúê ãðàä ñ ðàáîòåùà àïòå-
êà. Ïðîáëåìè êàòî òîçè ñà 
åäíè îò ìíîãîòî, êîèòî òåð-
çàÿò æèòåëè íà ìàëêè íàñå-
ëåíè ìåñòà, â êîèòî íÿìà 
óäîáñòâàòà è áëàãàòà íà ãî-
ëåìèÿ ãðàä. Âúïðîñúò îáà÷å 
å ñúùåñòâåí, çàùîòî çàñÿãà 
çäðàâåòî íà õîðàòà. 

Îêîëî 170 ñà öåëîãîäèø-
íèòå àïòåêè â ðåãèîíà, êàòî 
îò òÿõ îêîëî 110 ñà ñòðóïàíè 
â îáëàñòíèÿ ãðàä Áóðãàñ. Ïî 
äàííè íà Ðåãèîíàëíàòà êî-
ëåãèÿ íà Ôàðìàöåâòè÷íèÿ 
ñúþç îáùî ñ âàëèäíè ðàç-
ðåøåíèÿ ñà îêîëî 250, íî 
îò òÿõ áëèçî 80 ñà ñåçîí-
íè, êîèòî îòâàðÿò âðàòè 
ñàìî â ëåòíèÿ ñåçîí. Òàêà 
ïðîñòàòà ñìåòêà ïîêàçâà, 
÷å åäíè îêîëî 60-èíà àïòå-
êè ñå ïàäàò íà 12-òå îáùè-
íè â îáëàñòòà, íÿêîè îò êî-
èòî ñ äîñòà ñåëèùà â ñúñ-
òàâà ñè. 

Ñåãà îòíîâî íà äíåâåí 
ðåä å îáñúæäàíå è âúâåæ-
äàíå íà Íàöèîíàëíà àï-
òå÷íà êàðòà – âúïðîñ, ïî-
ñòàâÿí ìíîãîêðàòíî ïðåç 
ãîäèíèòå. Ñ êàðòàòà ùå ñå 
îïðåäåëÿò ïîòðåáíîñòèòå 
íà íàñåëåíèåòî îò äîñòúï 
äî ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè 
è ùå ñå èäåíòèôèöèðàò îá-
ëàñòèòå, îáùèíèòå è íàñå-
ëåíèòå ìåñòà ñ íåäîñòèã îò 
àïòåêè. Òîâà ãëàñÿò ïðîìå-
íè â Çàêîíà çà ëåêàðñòâà-
òà â õóìàííàòà ìåäèöèíà, 
ïóáëèêóâàíè çà îáùåñòâå-
íî îáñúæäàíå îò çäðàâíî-
òî ìèíèñòåðñòâî. 

„Àïòå÷íàòà êàðòà å åäèí 
ïîëåçåí èíñòðóìåíò çà îï-
ðåäåëÿíå íà ïðàâèëíîòî 
ðàçïðåäåëåíèå íà àïòå÷-
íîòî îáñëóæâàíå íà íàñå-
ëåíèåòî â ñòðàíàòà, íî çà 
äà ðàáîòè òÿ òðÿáâà äà èìà 
ðåãóëàöèÿ, íàé-ìàëêî íà ãå-
îãðàôñêè ïðèíöèï. Ñðåäíî 
çà ñòðàíàòà åäíà àïòåêà 
îáñëóæâà îêîëî 1000-1100 
äóøè, íî äîðè è ñåãà ñå 

âèæäà îãðîìíîòî ñòðóïâà-
íå íà àïòåêè â ãðàäîâåòå 
è öåëè ïðàçíè ïðîñòðàí-
ñòâà, êúäåòî íÿìà àïòåêè“, 
çàÿâè ïðåäñåäàòåëÿò íà 
Ðåãèîíàëíàòà êîëåãèÿ íà 
ÁÔÑ ìàãèñòúð-ôàðìàöåâò 
Ëþáèìà Áóðãàçëèåâà. 

 È äîêàòî ïðåäè ãîäè-
íè å ñúùåñòâóâàëà ðåãóëà-
öèÿ, áàçèðàíà íà êðèòåðèÿ 
- åäíà àïòåêà íà 8000 äóøè, 
ñåãà êðèòåðèè çà îòâàðÿ-
íå íà íîâè àïòåêè íÿìà. 

Íèòî ãåîãðàôñêè, íèòî ïî 
îòíîøåíèå ïðåäëàãàíåòî 
íà ôàðìàöåâòè÷íè óñëóãè. 
Ñåãà àïòåêèòå ñà îðèåíòè-
ðàíè ïîâå÷å êúì ïîñòèãà-
íå íà èêîíîìè÷åñêè òèï ïî-
êàçàòåëè, îòêîëêîòî ïðåä-
ëàãàíå íà ôàðìàöåâòè÷íè 
óñëóãè, ïðèçíàâàò â ñåêòî-
ðà. Äîêàòî â ìíîãî ñòðàíè 
îò Åâðîïà àïòåêèòå, íàðåä 
ñ ïðåäëàãàíåòî íà ëåêàð-
ñòâåíè ïðîäóêòè, èçïúëíÿ-
âàò è ìíîãî âàæíè ôóíêöèè 
çà îáùåñòâåíîòî çäðàâåî-
ïàçâàíå, êàòî ñêðèíèíãîâè 
òåñòîâå, ìåðåíå íà ðàçëè÷-
íè ïîêàçàòåëè. Òåçè ïðî-
ãðàìè, ðàçáèðà ñå, ñå çà-
ïëàùàò.

Ó íàñ ðåàëíîñòòà å äðóãà. 
„Â ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà, 
êúäåòî íÿìà àïòåêà àëòåð-
íàòèâàòà å äà ñå îòèäå äî 
íàé-áëèçêèÿ ãðàä ñ àïòåêà, 
èëè ñå èçïðàùàò áëèçêè, êî-
èòî äà êóïÿò íóæíèòå ëåêàð-
ñòâà. Íà ìåñòà èìà äæèïè-
òà, êîèòî ñúáèðàò íàêóï ðå-
öåïòèòå è ãè èçïúëíÿâàò ïî 
ãðàäîâåòå. Íî òîâà íå å õó-
áàâî, çàùîòî ÷îâåê òðÿá-
âà äà ñè ïîëó÷è ëåêàðñòâà-
òà ëè÷íî è äà ìó ñå îáÿñ-
íè êàê äà ãè ïðèåìà“, êàç-
âà Áóðãàçëèåâà.

Åòî è êàêâî ïîêàçâàò ïî-
ñëåäíèòå äàííè îò àïòå÷íà-

òà êàðòà çà íàøèÿ ðåãèîí. 
Â Öàðåâî äåéñòâàò 3 àïòå-
êè, â Àõòîïîë èìà åäíà öå-
ëîãîäèøíà, äðóãà îòâàðÿ 
ïðåç ëÿòîòî. Â Ïðèìîðñêî 
êóïóâàò ëåêàðñòâà îò 2 àï-
òåêè, äî ìèíàëàòà ãîäèíà å 
èìàëî åäèí îáåêò. Â Êèòåí 
ñúùî ðàáîòè àïòåêà ïðåç 
öÿëàòà ãîäèíà. Â äðóãàòà 
ìîðñêà îáùèíà Ñîçîïîë 
ñúùî íå ëèïñâàò àïòåêè – 
èìà 5, â áëèçêîòî ãðàä÷å 
×åðíîìîðåö ñè èìàò äâå. 
Ñòèãàìå äî Áóðãàñ, êúäåòî 
àïòåêèòå ñÿêàø ñà íà âñå-
êè úãúë. Áðîÿò èì å ìåæäó 
100 è 110. Ìàëêî ïî íà ñå-
âåð, íî îòíîâî ïî êðàéáðå-
æèåòî, ñúùî íå ìîãàò äà ñå 
îïëà÷àò. Â Ïîìîðèå ñè èìàò 
6, òîëêîâà ñà è â Íåñåáúð. 
Êóðîðòúò „Ñëúí÷åâ áðÿã“ è 
òóðèñòèòå ìó ïðåç ëÿòîòî 
ñà êàòî ìàãíèò çà îòâàðÿ-
íåòî íà êóï ñåçîííè îáåê-
òè. Çàåäíî ñ äðóãèòå êóðîðò-
íè ãðàä÷åòà â ðåãèîíà ëåò-
íèòå àïòåêè äîñòèãàò 80. Íå 
òàêà îáà÷å ñòîè âúïðîñúò ñ 
îáùèíèòå îò âúòðåøíîñòòà 
íà ðåãèîíà. Â Êàìåíî ñè 
èìàò âñè÷êî íà âñè÷êî 2 àï-
òåêè. Òîëêîâà ñà è â Ìàëêî 
Òúðíîâî. Â Ðóåí ñúùî ìåñ-
òàòà çà êóïóâàíå íà ëåêàð-
ñòâà ñà äâå, êàòî â ñïèñú-
êà âëèçàò îùå ïî-ãîëåìèòå 

ñåëà Ëþëÿêîâî, Ïëàíèíèöà 
è Äîáðîìèð. Íå ñà ìíî-
ãî àïòåêèòå è â Ñðåäåö – 
çà öÿëàòà îáùèíà òå ñà 3. 
Æèòåëèòå íà Àéòîñ ðàç÷è-
òàò íà 8 àïòåêè. 

„Äèñáàëàíñúò å âèäåí è 
åäèí îò ëîñòîâåòå çà ðàç-
ðåøàâàíåòî ìó å ðåãóëà-
öèÿ ïî ãåîãðàôñêè ïðèí-
öèï. Ñðåäíî â Åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç åäíà àïòåêà îáñëóæ-
âà ïî 3000-4000 äóøè, äî-
êàòî ó íàñ ñðåäíî åäíà àï-
òåêà îáñëóæâà îêîëî 1000 - 
1100 äóøè. Íî íåêà íå çà-
áðàâÿìå, ÷å â òåçè ñòðà-
íè ðàáîòè îòäàâíà åëåê-
òðîííîòî çäðàâåîïàçâàíå. 
Òàêîâà ðàçíàñÿíå íà õàð-
òèåíè êíèæêè è ïðîòîêîëè 
òàì íÿìà. Èìà çäðàâíà êàð-
òà, ðåöåïòàòà ñå èçïðàùà 
â îáëàê è â êîÿòî è àïòåêà 
äà îòèäå ÷îâåêúò ìîæå äà 
ñå èçïúëíè“, ïîÿñíÿâà ìà-
ãèñòúð ôàðìàöåâò Ëþáèìà 
Áóðãàçëèåâà. 

 Îñâåí çàòðóäíåíèÿòà íà 
ïîòðåáèòåëèòå, ëèïñàòà íà 
ðåãóëàöèÿ âîäè è äî äðóã 
ïðîáëåì – ëèïñà íà ñïåöè-
àëèñòè. Ó íàñ îêîëî 3600 
ñà ðàçðåøåíèÿòà çà òúðãî-
âèÿ íà äðåáíî ñ ëåêàðñòâå-
íè ïðîäóêòè, äîêàòî ðàáîòå-
ùèòå â àïòåêèòå ìàãèñòúð-
ôàðìàöåâòè ñà îêîëî 6000. 
Èëè ôàðìàöåâò è ïîëîâè-
íà íà àïòåêà. Òîâà âîäè äî 
òðóäíîñòè ïðè íîðìàëíîòî 
îáñëóæâàíå íà ïàöèåíòè è 
ñïîêîéíîòî ôóíêöèîíèðàíå 
íà àïòåêèòå.
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âèæäà îãðîìíîòî ñòðóïâà-
íå íà àïòåêè â ãðàäîâåòå 
è öåëè ïðàçíè ïðîñòðàí-

Áóðãàñ ñ íàä 100 àïòåêè, 
äåñåòêè ìàëêè íàñåëåíè 
ìåñòà áåç îáåêò çà 
ìåäèêàìåíòè

ñåëà Ëþëÿêîâî, Ïëàíèíèöà 
è Äîáðîìèð. Íå ñà ìíî-
ãî àïòåêèòå è â Ñðåäåö – 
çà öÿëàòà îáùèíà òå ñà 3. 

×ô×ô

Áóðãàñ ñ íàä 100 àïòåêè, Áóðãàñ ñ íàä 100 àïòåêè, Áóðãàñ ñ íàä 100 àïòåêè, 
äåñåòêè ìàëêè íàñåëåíè äåñåòêè ìàëêè íàñåëåíè äåñåòêè ìàëêè íàñåëåíè 

Ñåëñêè äæèïèòà – êóðèåðè 
çà êóïóâàíå íà ëåêàðñòâà

Èíà ÏÅÒÐÎÂÀ 

Òóáåðêóëîçàòà âçå ïúð-
âà çà ãîäèíàòà æåðòâà 
â Áóðãàñêî. Ìúæ îò îá-
ùèíà Ðóåí å ïî÷èíàë â 
áîëíèöàòà çà áåëîäðîá-
íè çàáîëÿâàíèÿ â ìîð-
ñêèÿ ãðàä, ñúîáùèõà îò 
Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà 
èíñïåêöèÿ. Ïàöèåíòúò å 
áèë â çðÿëà âúçðàñò (45-
49 ãîäèíè).

„Äà, èìàìå ïî÷èíàë 
ïàöèåíò. Ïðè÷èíà çà 
ñìúðòòà å ìàñèâíà ôîð-
ìà íà òóáåðêóëîçà“, 
ïîòâúðäè ä-ð Åâåëèíà 
Òðîøàíîâà – óïðàâèòåë 
íà Áåëîäðîáíàòà áîë-
íèöà â Áóðãàñ. Òÿ çàÿ-
âè, ÷å îò íà÷àëîòî íà ãî-
äèíàòà ñà îòêðèëè íîâè 
òðè ñëó÷àÿ íà áàöèëîîò-
äåëèòåëè. Îáùî çà 2019 
ãîäèíà ïúê áðîÿò èì å 
79. „Îò 15 ëåãëà, 11 â ìî-
ìåíòà ñà çàåòè ñ áîëíè. 
Ïðåç ÿíóàðè îáèêíîâå-
íî ñå íàáëþäàâà óâåëè-
÷åíèå íà ñëó÷àèòå íà òó-

áåðêóëîçà“, çàÿâè îùå 
ä-ð Òðîøàíîâà. 

Ìåæäóâðåìåííî ñòà-
íà ÿñíî, ÷å ïðåç èçìè-
íàëàòà ñåäìèöà ñà ðå-
ãèñòðèðàíè 10 ñëó÷àÿ 
íà âèðóñåí õåïàòèò â 
Áóðãàñêî. Îñâåí â íà-
øàòà îáëàñò, îò çäðàâ-
íîòî ìèíèñòåðñòâî èí-
ôîðìèðàò çà åïèäåìè÷-
íè âçðèâîâå íà èíôåê-
öèîçíîòî çàáîëÿâàíå â 
îùå äâå îáëàñòè – Ñòàðà 
Çàãîðà è Êþñòåíäèë. Â 
Áóðãàñêî îáà÷å áîëíè-
òå ñà íàé-ìíîãî. „Òå 
íå ñà êîíöåíòðèðàíè â 
åäíî íàñåëåíè ìÿñòî. 
Ïî äâàìà áîëíè ñà ðå-
ãèñòðèðàíè â îáùèíè-
òå Ñðåäåö, Ñóíãóðëàðå 
è Ðóåí, òðèìà ñà çà-
ðàçåíèòå â îáùèíà 
Áóðãàñ è åäèí â ðàéîíà 
íà Öàðåâî“, èíôîðìèðà 
Åëèöà Êàðàãüîçîâà – ãî-
âîðèòåë íà ÐÇÈ. Îò ïúð-
âàòà ñåäìèöà íà ãîäè-
íàòà ïúê ñïåöèàëèñòè-
òå ñà ïîòâúðäèëè äðóãè 

6 ñëó÷àÿ íà âèðóñåí õå-
ïàòèò òèï „À“ â îáëàñòòà. 
Îñíîâíèòå ôîðìè çà 
ïðåäàâàíå íà çàðàçàòà 
ñà ìðúñíè ðúöå, õðàíè-
òåëíè ïðîäóêòè è âîäà. 
Èíêóáàöèîííèÿò ïåðè-
îä å îò 14 äî 50 äíè. Â 
ïðåäæúëòåíè÷íèÿ ïåðè-
îä çàáîëÿâàíåòî ñå ïðî-
ÿâÿâà ñ îòïàäíàëîñò, 
íàìàëåí àïåòèò, óìåðå-
íî ïîâèøåíà òåìïåðà-
òóðà è òåæåñò â åïèãàñ-
òðèóìà. Âïîñëåäñòâèå 
ñå ñòèãà äî ïîæúëòÿâà-
íå íà ñêëåðèòå è òÿëîòî, 
íî òîâà íå å çàäúëæèòå-
ëåí áåëåã. Åêñïåðòèòå 
ñúâåòâàò äà ñå ïîääúð-
æà âèñîêà îáùåñòâåíà è 
ëè÷íà õèãèåíà, îñîáåíî 
îò ðàáîòåùèòå â ðèñêî-
âè çà çäðàâåòî îáåêòè 
êàòî õðàíèòåëíè, äåòñêè 
è çäðàâíè çàâåäåíèÿ.

Çà ñúæàëåíèå ãîäèíà-
òà â Áóðãàñ çàïî÷âà è ñ 
ïúðâè ïîòâúðäåí ñëó÷àé 
íà ÕÈÂ, èíôîðìèðà îùå 
çäðàâíèÿò áþëåòèí. 

Ïúðâà æåðòâà íà 
„æúëòàòà ãîñòåíêà“

Êðèòåðèè çà îòâàðÿíå íà àïòåêà íÿìà

Æèòåëèòå íà ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà èçïîëçâàò óñëóãèòå íà áëèçêè è ïúòóâàùè äî ãðàäà çà íàáàâÿíå ñ ëå-
êàðñòâà è çà âèðóñíè çàáîëÿâàíèÿ
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ÑЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме всички собственици на недвижими имоти на територията на община Созопол, 

че данъчните им задължения за 2020 година са формирани и могат да бъдат платени по един от 
следните начини:

1. На място в касите на:
Община Созопол – от 8,00 ч. – 16,00 ч;
Кметство Черноморец и останалите кметства в състава на общината;
2. Касите на „Изипей“ - на територията на цялата страна;
3. Касите на „Фаст Пей“ – на територията на цялата страна;
4. С пощенски запис;
5. По банкова сметка на Община Созопол (налична в сайта на Общината).
 Данъците за собствени МПС на граждани с постоянен адрес на територията на Община Созопол 

също са формирани и могат да бъдат платени по същия начин както и за недвижимите имоти.
 ПЛАЩАНЕТО В ПЪЛЕН РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА 2020 г. 
ДО 30-и АПРИЛ, ВИ ДАВА ПРАВО НА ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5%.

ТЕЛ.ЗА ÑПРАВКА: 055025735 – ИНÑПЕКТОРИ;
055025734 – ИНÑПЕКТОРИ;

055025778 – КАÑА.

Щå

Уваæаåìè äаìè  è ãîñïîäа,
Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности 

на Общинско рибарско пристанище - гр. Созопол – терминал 1, 
Ви уведомявам, че е необходимо собствениците на лодки и ав-
томобили, находящи се на паркинга на пристанището да ги пре-
местят в срок от 13 до 17.01.2020 г.

Извиняваме се за причиненото неудобство!
Ñ уваæåíèå,

Тèхîìèð ЯНАКИЕВ
Кìåт íа Оáùèíа Ñîзîïîë

ПОКАНА
Кметът на Община Созопол Г-н Тихомир Янакиев,  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публич-

ните финанси, КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕ-
ТА ЗА 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Публичното обсъждане на проектобюджет за 2020 година на  Община Созопол ще се състои на 

21.01.2020г./вторник/ от 17,30 часа в залата на Кино-видеоклуба на читалище Отец Паисий - град 
Созопол.

Тèхîìèð ЯНАКИЕВ, Кìåт íа Оáùèíа Ñîзîïîë

Община Созопол въведе нов 
софтуер за местните данъци и такси

Четете на стр. 3

Четете на стр. 2

Новите 
открития на 
полуостров 
Хрисосотира

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Щастливецът, който „спа-
си” Светия кръст в бурни-
те води тази година е Ан-
тон Иванов. Момчето е от 
Созопол и се бори за кръ-
ста за първа година. „Рад-
вам се, че Кръстът остана 
в Созопол”, заяви той пред 
събралото се множество на 
брега на морето.

Късметлията, извадил 
втората половина от кръ-
ста, е плувецът и традицио-
нен участник Калоян Нико-
лов, който също е местен. В 
надпреварата се включиха 
общо 24 души, като за пър-
ва година участва и мо-
миче. Тя се казва Диана 
Иванова, на 23 години, от 
Пловдив.

Традицията за чупене 
на кръста на две се спаз-
ва единствено в Созопол. 
Тя идва от далечните годи-
ни назад във времето, ко-
гато морският бряг е бил 
замръзнал. При хвърлянето 
дървеният кръст се удря в 
леда и се чупи на две. 

28-годишният Антон Иванов 
хвана Богоявленския кръст

Продължава на стр. 4

Четете на стр. 2

Созопол ще бъде домакин 
на 15-ото издание на 

Международен младежки 
фестивал на изкуствата 

(ММФИ) „Музите"

Четете на стр. 3

Четете на стр. 4

Созопол отбеляза Йордановден с уникален ритуал

Социален патронаж - 
Созопол изненада 

приятно своите 
потребители

Ромската 
общност 

отбелязва 
Нова година

Тихомир Янакиев 
награди Футболист №1 
на „Небесносините” - 

Яни Николов

Четете на стр. 2



Една от големите изне-
нади през изминалия ар-
хеологически сезон за 
екипа под ръководството 
на проф. д-р Иван Христов 
и д-р Маргарита Попова 
от НИМ, е намирането на 
пласт с материали от Арха-
ичната епоха (VII-VI в. Пр. 
Хр.). Под подовото ниво на 
една от богатите византий-
ски къщи са намерени де-
сетки фрагменти от рису-
вани керамични съдове, 
дело на първите гръцки 
заселници в тази част на 
Черноморието. Сред ред-

ките находки са и бронзо-
ви стрели-монети, пред-
хождащи първите гръцки 
монети на „Аполония Пон-
тика“, както и гръцка брон-
зова стрела от VII в. пр. Хр. 
Бронзовите стрели-моне-
ти са вид домонетна фор-
ма. Преди да започне се-
ченето на монети, размен-
ни средства в Аполония и 
близката околност са били 

бронзовите стрели. Нали-
чието им на полуострова е 
предпоставка да се търси 
храм на някое от гръцките 
божества – например Апо-
лон, защото те са били ос-
тавяни и като дарове при 
олтара на боговете. 

Откритията бяха пред-
ставени като основен ак-
цент по време на тради-
ционната изложба на На-
ционалния исторически 
музей - София. Изложба-
та „Древни находки. Нови 
открития. Археологически 
сезон 2019" представи по 

атрактивен начин на ши-
роката публика значими-
те находки на музейните 
археолози.

Екип под ръководство-
то на проф. д-р Иван Хри-
стов и д-р Маргарита По-
пова от НИМ проведоха 
6-та експедиция в предели-
те на ранновизантийския 
град Хрисосотира, просъ-
ществувал от средата на V 

до началото на VII век. И 
през тази година разкоп-
ките край град Черномо-
рец се финансират от Ми-
нистерство на културата 
и Националния историче-
ски музей.

Археолозите са проучи-
ли четири нови жилищни 
сгради в южния сектор на 
града. Намерени са редки 
монети и керамични съдо-
ве от Късната античност.

Специалистите по антич-
на керамика напомнят, че 
вносна източногръцка ке-
рамика е регистрирана и 

в археологически обекти 
извън градското ядро на 
„Аполония Понтика“ (дне-
шен Созопол), където по 
правило тя е най-разноо-
бразно представена. На-
ходки от този тип са откри-
ти при подводни археоло-
гически разкопки южно от 
полиса в устието на река 
Ропотамо и на нос Урдови-
за (днешен Китен), Атия.

Социален патронаж - Со-
зопол вече предоставя из-
бор в менюто на потреби-
телите си. При доставката 
на храната в дома си все-
ки ще получава  менюто за 
целия следващ месец, за 
да го прегледа и да отбе-
лежи своите предпочита-
ния. Изборът е между мес-
но и безмесно основно яс-
тие. С тази промяна Общи-
ната цели да достигне до 
по-голям брой хора, които 

да се възползват от услуги-
те на социалния патронаж 
и да получават качествена 
и здравословна храна, съ-
образена с изискванията 
на Агенцията по безопас-
ност на храните. Към на-
стоящия момент от тази ус-
луга се възползват 358 жи-
тели от цялата община, ко-
ито се обслужват от чети-
ри кухни.

Община Созопол напом-
ня, че за обслужване от со-

циален патронаж се прием-
ат лица, които отговарят на 
следните условия:

• лица в пенсионна въз-
раст;

• лица с намалена ра-
ботоспособност  50% и 
над 50%, удостоверена с 
ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, 
ЦЕЛКК;

• деца с увреждания, 
удостоверени с ЕР на 
ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛ-
КК.

На 14 януари настъп-
ва ромската Нова година 
– един от най-големите и 
най-почитаните празници 
от всички роми в община 
Созопол.

Традиционно празнен-
ството в чест на Банго Ва-
сил започна на 13 януари. 
Група от 105 души от село 
Равадиново се събраха, 
за да посрещнат Новата 
година в местно созопол-
ско заведение. Сред орга-
низаторите на събитието 
бяха Христо и Станко Сан-

деви, които се погрижи-
ха вечерта да премине ве-
село и безпроблемно. По 
тяхна покана присъства и 
кметът на Созопол – Тихо-
мир Янакиев. Той им благо-
дари, за което и им пожела 
весело посрещане на този 
така специален за тях ден 
– Банго Васил. Към празни-
ка се присъедини и кметът 
на село Равадиново – Иван 
Пазвантов. Домакините се 
отблагодариха за уважени-
ето от страна на кметове-
те, подарявайки им икони 

на Дева Мария, която да 
ги закриля.

Празникът се нарича 
още Василица, Васильов-
ден или Банго Василий. 
Традиционно ромският 
празник продължава три 
дни – от 13 до 15 януари. 
Празнуването на Василица 
е свързано с няколко ром-
ски легенди. В някои от тях 
Банго Василий е застъпник 
и защитник на ромите. Той 
възстановява моста, раз-
рушен от дявола, по който 
преминават ромите.
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Новите открития на 
полуостров Хрисосотира

6
Социален патронаж - 

Созопол изненада приятно 
своите потребители

Ромската общност 
отбелязва Нова година

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че 

със Заповед №ОХ-997/05.11.2019 г. на министъра на 
отбраната на Република България са обявени ва-
кантни длъжности във Военно-географската служ-
ба за приемане на военна служба на лица, завър-
шили гражданско висше училище в страната или в 
чужбина.

  Офицери, Троян- 3 места 
 Срок за подаване на документи до 17.01.2020 г. 
Повече информация за останалите длъжности в 

страната, както и за кандидатстването и подаването 
на документите можете да получите в сайта на ЦВО 
http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сграда-
та на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офи-
сите за военен отчет в общините. 

ОБЯВА
Военно окръжие - Бургас обявява, че 

на 16 и 17 февруари 2020 година
 ще се проведе кампанията за ранен 

прием на НВУ  „Васил Левски"- град Ве-
лико Търново.

 Изпитите - общообразователен тест, 
чужд език (английски, френски или нем-
ски) и психологична оценка (пригодност) 
са организирани в  сградата на Военно 
окръжие - Бургас на адрес: гр. Бургас,  
ул. „Цар Асен” № 4.

Информация за приема и изисквани-
ята може да се намерят в сайта на НВУ 
http://www.nvu.bg/node/60 или във воен-
ното окръжие.

Детско-юношеската школа на ФК „Созопол“ започва своите спортно-трени-
ровъчни занимания за тази година след 20 януари 2020 година.

Графикът за започване на различните формации на ДЮШ на ФК „Созопол“ 
е следният:

Отборът на Футбол 7 – 23.01.2020г. (четвъртък).
Отборът на Футбол 5 с треньор Тихомир Ангелов – 27.01.2020 г. (понедел-

ник)
Отборите на Деца и Юноши старша възраст с треньори Димитър Стойчев и 

Кольо Колев – 20.01.2020 г. (понеделник)

Тихомир Янакиев: за ФК "Созопол"

Общината 
ще помага 
с всички 
свои сили
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Културни събития 
лято 2018 година

Община Созопол въведе 
нов софтуер за местните 

данъци и такси

Уведомление
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка 

на  въздействието върху  околната среда, възложител (собственик): Татяна Титова и Виктор Зуев уве-
домяват администрацията на Община Созопол, засегнатото население и РИОСВ-Бургас за инвес-
тиционните си намерения, във връзка с внасянето на проекти за  разрешение за строеж на обект: 
Преустройство на съществуваща сграда за обитаване (допълващо застрояване) в козметично сту-
дио в УПИ III-592, кв. 47, гр.Созопол.

За информация: 
Арх. Гергина Ставрева

Гр. Созопол, ул. „Яни Попов“ No 14
GSM: 0898 49 06 28

Уведомление
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оцен-

ка на  въздействието върху  околната среда, възложител (собственик): „Серена Трейд“  ООД с уп-
равител Тензиле Мехмед Осман уведомява администрацията на Община Созопол, засегнатото на-
селение и РИОСВ-Бургас за инвестиционните си намерения, във връзка с внасянето на проекти за  
разрешение за строеж на обект: Изместване на съществуващ водоровод от УПИ VI-6278,м. Акла-
ди, гр.Черноморец,общ. Созопол.

За информация: 
Арх. Гергина Ставрева

Гр. Созопол, ул. „Яни Попов“No 14
GSM: 0898 49 06 28

×ô 7

Созопол ще бъде домакин на 15-ото 
издание на Международен младежки 

фестивал на изкуствата (ММФИ) „Музите"
Фестивалът "Музите" стана 

запазена марка на Созопол и 
привлича все повече участници 
и зрителски интерес. Зад име-
то му стоят 15 години история, 
28 държави- участнички, 30 000 
зрители, 250 сценични изяви, 30 
изложби,100 тетрални постанов-
ки, 840 награди и 14 гран при.

Международен младежки 
фестивал на изкуствата (ММФИ) 
„Музите”  е многожанров фести-
вал-конкурс на различни форми 
на изкуството: танци, музика, те-
атър, изобразително изкуство и 
приложно изкуство, нестандарт-
ни форми, художествена литера-
тура и кино.

В ММФИ „Музите” могат да 
участват ансамбли и солисти 
от училища по изкуствата, ака-
демии, школи, студиа, културни 
центрове, деца и младежи от 5 
до 35 години в конкурсна и из-

вънконкурсна програма и въз-
растни над 35 години.

Няма ограничения в броя на 
представящите се ансамбли и 
броя на участниците във всяка 
формация 

ММФИ „Музите” се органи-
зира от Сдружение „Музите” и 
се финансира от  Община Со-
зопол. Провежда се под патро-
нажа на вицепрезидента Или-
яна Йотова.

Той се провежда всяка годи-
на  от 5 до 15 юли  в град Созо-
пол в две сесии:

-  I сесия от 5 до 10 юли. През 
първата сесия  се провеждат 
конкурсите в раздели "Танцо-
во изкуство", „Нестандартни 
форми"; „Художествена Лите-
ратура“ .

- II сесия от 10 до 15 юли. През 
втората сесия се провеждат 
конкурсите в раздели „Музикал-

но изкуство“ „Изобразително, 
приложно и фото изкуство", „Те-
атрално изкуство“. и Кино“.

Заповядайте на XV Междуна-
роден младежки фестивал-кон-
курс  на изкуствата  „Музите” 
Созопол 2020!       

 Юбилейният сезон на фес-
тивала е отворен за нови учас-
тници от всички области на из-
куствата и за нови партньори. 
Имаме много промоционални 
предложения, с които може да 
се запознаете на нашия сайт, 
информират организаторите на 
фестивала .

 Тържественото откриване 
ще се състои на 05.07.2020г.,от 
20.00ч., на сцената на Амфитеа-
тър „Аполония”.

За информация: http://www.
muzite.org

Заявки за участие: muzite_
fest@abv.bg

Един от основните при-
оритети в предизборна-
та кампания на Тихомир 
Янакиев бе създаването 
на Обществени съвети, 
които да направят упра-
влението прозрачно. По 
инициатива на кметския 
наместник на с. Габър – 
Виолета Арабаджиева и 
в присъствието на кмето-
вете на град Созопол – Tи-
хомир Янакиев и с. Атия – 
Румен Димитров, на 5 яну-
ари бе основан Oбщест-

вен съвет на селото. Той 
ще съвещава на всеки три 
месеца, като при кризис-
ни ситуации председате-
лят може да свика извън-
редно заседание. Съветът 
ще бъде в помощ на упра-
вляващите в намирането 
на правилните решения 
на проблемите. Така жи-
телите ще имат възмож-
ността активно и систем-
но да участват в местната 
власт. Председател на Об-
ществения съвет в Габър е 

кметският наместник  Ви-
олета Арабаджиева, а не-
гови членове са Йордан 
Атанасов, Георги Згуров, 
Деспа Иванова, Николай 
Иванов, Николай Атана-
сов и Николай Даков.

Обществени съвети 
вече основаха в село 
Присад - там председа-
тел е кметският намест-
ник Ванча Брайлова и в 
село Атия, където пред-
седател е кметът Румен 
Димитров.

Община Созопол въведе нов 
софтуер за администриране на 
местните данъци и такси на Ми-
нистерството на финансите, кой-
то заработи успешно още в пър-
вия ден на новата година. Жите-
лите ще могат да плащат налози-
те си не само на касите на Об-
щината, но също така и онлайн, 
както и през системите „Easy 
pay“ и „Fast pay“. В момента се 
водят преговори тази услуга да 
бъде достъпна и през ДСК.

Софтуерът, който използ-
ва Община Созопол е напълно 

безплатен, а цялата информа-
ция от него директно се полу-
чава във финансовото ведом-
ство. За улеснение на жители-
те и юридическите лица в об-
щината, към новия софтуер се 
интегрира и системата „ЕСТИ“ 
на ресорното министерство на 
туризма. Към новия софтуер се 
интегрира също така и софту-
ерът за имоти на Агенцията по 
вписванията и софтуер за такси-
метровите превози, одобрен от 
Министерството на транспорта. 
По този начин Община Созопол 

си спестява работата с няколко 
различни частни фирми, които 
до момента са администрирали 
различните налози.

Новият софтуер обхваща 
всички звена в общинската ад-
министрация и така облекчава и 
работата на служителите.

С въвеждането на новия соф-
туер от „Информационно об-
служване“ АД, Созопол става 
първата община в Бургаска об-
ласт, която ще разполага с ця-
лостна интеграция на софтуер-
ните си продукти.

Избраха Обществен 
съвет и в село Габър



Феновете на ФК „Созопол“ 
гласуваха за най-добре пред-
ставилия се играч във фут-
болните срещи. Победите-
лят бе определен чрез анке-
та, която се радваше на огро-
мен интерес. Първото място, 
събирайки 149 гласа, грабна 
Яни Николов, а след него се 
подредиха Венцислав Гюзе-
лев и Радослав Байчев.

На 9 януари се състоя цере-
монията, на която кметът на 
града - Тихомир Янакиев на-
гради победителя и привет-
ства отбора. Той и предсе-
дателят на Общинския съвет 
– Георги Пинелов направи-
ха символични подаръци на 
тима, подарявайки на капита-
ните футболни топки. „Спор-
тът е едно от лицата на всеки 
един град”, заяви кметът. Той 
сподели, че е изключително 
горд от факта, че ФК „Созо-
пол“ е на първо място в гру-
пата и не само, че не трябва 
да отстъпват позицията си, а 
и да имат нова цел - влизане 
на отбора в „Б“ група. Янаки-
ев категорично заяви, че ще 
осигури спокойствие и ста-
билност на отбора като на-
прави всичко, което зависи 
от Община Созопол и от него 
като кмет. 

След церемонията из-
пълнителният директор на  
ФК „Созопол“ – Румен Димов 
представи новите попълне-
ния, които на този етап са че-
тири, но се очаква към тима 
да се присъедини още един 
футболист. След като зиму-
ваха на върха на Югоизточна 
Трета лига, „небесносините” 
ще бъдат подсилени от тара-
на Грозев, който изкара по-
ловин сезон в „Черноморец“ 
- Бургас и се завръща в бив-
шия си тим с една ясна ми-
съл – да допринесе на отбо-
ра за постигането на целта 
– спечелване на лигата през 
този сезон. 36-годишният оп-
итен бивш нападател и гол-
майстор на ОФК „Несебър“ 
за сезон 2015/16 с 30 попаде-
ния в Югоизточната „В" група 
отбеляза 15 попадения в из-
миналата кампания през про-
летта за „Созопол“, когато се 
присъедини в тима на Марга-
рит Димов, а след края на се-
зона премина в редиците на 
„Черноморец“ - Бургас. Играл 
още и за „Нефтохимик“ - Бур-
гас, вкарал повече от 80 гола 
за малтийския тим на „Луксол 
Сейнт Андрюс“ за сезоните 
от 2012-а до 2015-а.

Второто ново име през 

пролетта в състава на Мар-
гарит Димов е опитният ляв 
бранител Иван Янчев, кой-
то може да играе във всички 
зони на отбраната. Юноша на 
„Нефтохимик“, познат на не-
бесносините привърженици, 
родом от Созопол и има чети-
ри сезона от 2014-а до 2018-а 
и 64 мача във Втора лига с 
бившия си и настоящ тим. 
Роден на 23-и юни 1987 годи-
на. Играл в „Мастер“ - Бур-
гас, „Черноморец“ - Поморие, 
„Черноморец“ - Бургас, „Неф-
тохимик“ - Бургас.

Третото попълнение е 
вътрешният полузащитник 
Живко Илиев. Талантливи-
ят халф може да играе във 
всички зони на полузащита-
та. Юноша на „Нефтохимик“ 
- Бургас, роден на 30-и яну-
ари 1994-а година. На ниво 
мъжки футбол има по един 
сезон с тима на „шейхове-
те" във „В“ и „Б“ група и че-
тири с тима на ОФК „Помо-
рие“, които преустановиха 
участие в първенството на 
Втора лига.

Четвъртото ново име във 
ФК „Созопол“ е вътрешният 
полузащитник Сава Савов. 
Роден на 7-и юли 1996-а го-
дина, родом от Сливен, юно-
ша на войводите, а след това 
и на ЦСКА. Юношески наци-
онал, с 20 мача за трикольо-
рите. Защитавал цветове-
те на ОФК „Несебър“, „Мон-
тана“, „Свиленград“, ЦСКА, 
„ЦСКА 1948“, и два сезона 
за „Локомотив“ - Горна Оря-
ховица, откъдето идва. Сава 
Савов може да играе във 
всички зони на полузащита-
та, но най-добре се чувства 

в средата на терена, където 
ще има за конкуренция Яни 
Николов, Стефан Стойнов и 
Живко Илиев.

Зимната подготовка на  
ФК „Созопол“ ще продължи 
с двуразови тренировки и 10 
контроли, като първата от тях 
е срещу ФК „Спартак“ - Ва-
рна на 15.01. 2020 г.

Ето и пълната програма:
15.01. „Спартак“-Варна - 

„Созопол“
18.01. „Загорец НЗ“ - „Со-

зопол“

22.01. „Созопол“- „Нефто-
химик“ - Бургас

25.01. „Добруджа“ - „Со-
зопол“

29.01. „Несебър“ - „Созо-
пол“

01.02. „Созопол“ - „Миньор“-
Раднево

05.02. „Созопол“ - „Розова 
Долина“-Кз.

08.02. „Созопол“ - „Сви-
ленград“

12.02. „Созопол“ - „Ямбол“
15.02. „Созопол“ - „Кар-

нобат“

Досегашният Управи-
телен съвет на ФК „Со-
зопол“ и неговият пред-
седател Панайот Рейзи 
бяха освободени от чле-

новете на Общото събра-
ние на небесносините, ко-
ето се проведе в края на 
миналата седмица. В съ-
щото време съставът на 
Управителния съвет от 
11 души  бе редуциран на 
седем. За нов председа-
тел бе избран Станимир 
Желев. Членове на УС са 
още Любомир Колев, Ди-
митър Делииванов, Росен 
Чачев, Петър Симеонов, 
Калоян Стоянов и Нико-
лай Янков.

Председател на Кон-
тролния съвет е кметът на 
Община Созопол Тихомир 
Янакиев. 

Бяха приети бюджетът 
на клуба и изменения в Ус-
тава на небесносините.

Тогава парчетата са спа-
сени от двама участници в 
ритуала и оттогава созо-
полчани спазват уникална-
та за страната традиция.

Празникът Йордановден 
в Созопол започна сутрин-
та в храма „Св. Георги По-
бедоносец” със Света Ли-

тургия и Велик Водосвет, 
които отслужиха отец Иван 
и отец Димитър. В храма 
се стекоха много жители и 
представители на местната 
власт. След това, под праз-
ничен камбанен звън, кме-
тът Тихомир Янакиев пове-
де литийното шествие, кое-
то се отправи към централ-
ния плаж.

Там, въпреки суровите 
метеорологични условия, 
които връхлетяха Созопол 
още през нощта, вече се 
бяха събрали много жите-
ли и гости на града, за да 
наблюдават празничния 
ритуал. След като всички 
участници преминаха за-
дължителния медицински 
преглед, отец Иван благо-

слови всички, а отец Ди-
митър хвърли кръста в бу-
рното море. Най-бърз бе 
Антон Иванов, който вед-
нага щом хвана разпяти-
ето, по стара созополска 
традиция, го счупи на две 
и хвърли втората полови-
на още по навътре. Тя бе 
„спасена” от Калоян Ни-
колов, който всяка година 

участва и ритуала и вече 
няколко пъти е хващал Бо-
гоявленския кръст. Никой 
не побърза да излезе от 
студените януарски води, 
а въодушевени се хвана-
ха на традиционно ледено 
хоро, вдигайки високо бъл-
гарския трибагреник и фла-
га на Созопол.

Победителите и остана-

лите участници в ритуала 
бяха поздравени и награ-
дени лично от кмета на 
града – Тихомир Янаки-
ев и председателя на Об-
щинския съвет – Георги 
Пинелов. Общината беше 
осигурила парични награ-
ди за всички смелчаци, а 
за присъстващите – топли 
напитки. 
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По същото време се проведе и ритуалът по спасяване на кръста в Черномо-
рец. След празничната служба в храм „Свети Никола”,  литийното шествие стиг-
на до централния плаж на града. Там 17 момчета скочиха в студените води, но 
най-бърз от тях бе Росен Тодоров от град Черноморец. Всички участници бяха 
поздравени и наградени от кмета на града – Росен Деспов.

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

Тихомир Янакиев награди Футболист №1 на 
„Небесносините” - Яни Николов
Бяха представени 

и новите 
попълнения в тима

28-годишният Антон Иванов хвана Богоявленския кръст
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Созопол отбеляза Йордановден с уникален ритуал

ФК „Созопол" е с нов 
Управителен съвет



Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

Ðàáîòà îò âêúùè êàòî îñ-
íîâíî ïðåïèòàíèå èëè êàòî 
äîïúëíèòåëåí äîõîä âúëíóâà 
ãîëÿìà ÷àñò îò ìëàäèòå áóð-
ãàçëèéêè. Åäíà ÷àñò îò òÿõ ñà 
â ìàé÷èíñòâî è îòãëåæäàò 
äåöàòà ñè, à äðóãè ïúê íå æå-
ëàÿò äà çàâèñÿò îò ðàáîòíî 
âðåìå è åêèïíà ðàáîòà.

Çàïèòâàíå â ñîöèàëíàòà 
ìðåæà, â åäíà îò íàé-ïîëç-
âàíèòå ãðóïè îò ìëàäèòå äà-
ìè, ñúáðà íàä 250 êîìåíòàðà, 
êàòî ãîëÿìà ÷àñò îò òÿõ ñà â 
ïîñîêà, ÷å ïàðè ìîãàò äà ñå 
èçêàðàò êàòî ïðåäñòàâèòåë è 
äèñòðèáóòîð íà îïðåäåëåíà 
ôèðìà. 

Ïî-ñðú÷íèòå æåíè äàâàò 
ñúâåò æåëàåùèòå äà ïðèïå-
÷åëâàò äîïúëíèòåëíî äà ñå 

çàåìàò ñ ðú÷íî òâîð÷åñòâî – 
íàïðèìåð ðèñóâàíå âúðõó 
òåêñòèë èëè ïúê èçðàáîòêà íà 
òîðòè îò ïàìïåðñè èëè õàð-
òèÿ, íàïðàâà íà ìàðòåíèöè è 
êàðòè÷êè, äîðè ñå îòèâà è 
îùå ïî-äàëå÷ – äîìàøíàòà 
èçðàáîòêà íà òîðòè. Òúðñåíå-
òî íà ñëàäêèòå èçêóøåíèÿ å 
íåïðåêúñíàòî, âúïðåêè ÷å â 
Áóðãàñ çàáðàíèõà äà ñå ÷åð-
ïè â äåòñêèòå ãðàäèíè ñ òîð-
òè, îò óñòà íà óñòà ñå ðàç-

ïðîñòðàíÿâàò èìåíàòà íà 
ìàéñòîðêèòå, êîèòî ãè èçðà-
áîòâàò. Îñâåí òîâà è öåíàòà 
èì íå å ÷àê òîëêîâà ãîëÿìà, 
êîëêîòî â ãîëåìèòå ñëàäêàð-
ñêè âåðèãè. Äðóã å âúïðîñúò 
çà òîâà äàëè ñå ñïàçâàò âñè÷-
êè ñàíèòàðíè èçèñêâàíèÿ è ñ 
êàêâè ïðîäóêòè ñå ðàáîòè. 

Äèñòðèáóòèðàíåòî íà êîç-
ìåòèêà å íàé-÷åñòî êîìåíòè-
ðàíèÿò âàðèàíò çà äîïúëíè-
òåëíè äîõîäè, êúäåòî íà 

âñè÷êîòî îòãîðå íå ñå èçèñ-
êâà è äîïúëíèòåëíî âëàãàíå 
íà ëè÷íè ñðåäñòâà. Ìîäåí 
àêöåíò â ìîìåíòà ñà ïðîäó-
êòèòå çà ïðî÷èñòâàíå íà îð-
ãàíèçìà, êîèòî ñå ïðåäëàãàò 
îò ðàçëè÷íè ôèðìè. Ñðåä äà-
ìèòå õâàëáèòå êîÿ ïå÷åëè ïî-
âå÷å è êîÿ ôèðìà äàâà ïî ñè-
ëåí „ëåòÿù ñòàðò“ ñà ìíîãî 
èíòåðåñíè è ñå ïîëó÷àâà êà-
òî äåòñêàòà èãðà „Êîé å ïî, 
ïî, íàé“, âåðîÿòíî ñ îñíîâíà 

öåë âñåêè äà çàùèòè ìàðêà-
òà, îò êîÿòî èçêàðâà íÿêàêâè 
ïàðè.

Èìà è òàêèâà ìíåíèÿ, êîè-
òî ïîïàðâàò äîáðèòå î÷àêâà-
íèÿ. „Áåç äà îáèæäàì íèêî-
ãî, ïî ìîÿ ñêðîìåí îïèò è 
âèæäàíèÿ äîáðè äîõîäè îò 
ôèðìè êàòî „Åéâúí“, 
„Îðèôëåéì“, „Òèàíäå“ è ò.í. 
íå ñå èçêàðâàò. Èçðàñòâàíå-
òî â òàêèâà ôèðìè å èçêëþ-
÷èòåëíî òðóäíî, îñîáåíî çà 
æåíà, çààíãàæèðàíà ñ äîìà-
êèíñòâî è îòãëåæäàíåòî íà 
åäíî, äâå èëè ïîâå÷å äåöà, 
ò.å. ðåàëíî îòíåìà âðåìå äà 
òúðñèø êëèåíòè, äà ðåêëàìè-
ðàø, äà ðåàëèçèðàø ïðîäàæ-
áè è ò.í. Çà æåíà â ïîäîáíà 
ñèòóàöèÿ åäèíñòâåíî ñèãóð-
íî è ïî-íàäåæäíî ñïîðåä 
ìåí å àêî èìà íÿêàêâî õîáè, 
òàëàíò, äà ãî ðàçâèå, ò.å. äà 
ñú÷åòàå ïîëåçíîòî ñ ïðèÿò-
íîòî â åæåäíåâèåòî îò ðîäà 
íà ðú÷íî èçðàáîòåíè àðòèêó-
ëè, òèõè êíèæêè, àëáóì÷åòà, 
àêñåñîàðè çà ðàçëè÷íè ïî-
âîäè, èçðàáîòêà íà äîìàøíè 
ñëàäêàðñêè èçäåëèÿ, êîèòî 
ñà äîñòà ñêúïè, íî ñå öåíÿò è 
òúðñÿò è ò.í. Èçðàñòâàíåòî â 
êàòàëîæíàòà èíäóñòðèÿ íå ÷å 
å íåâúçìîæíî, íî å èçêëþ÷è-
òåëíî òðóäíî è îòíåìàùî 
âðåìå“, îòðåçâÿâà íàïúíèòå 
ìëàäà æåíà. Äðóãà ïðèçíà-
âà, ÷å ðàáîòà îò âêúùè íå å 
ìèñèÿòà íåâúçìîæíà, íî èñ-

êà ìíîãî âðåìå, òðóä, ïîñòî-
ÿíñòâî. À çà òúðãîâèÿòà ñ 
âñÿêàêâè êîçìåòè÷íè ïðîäó-
êòè èëè õðàíèòåëíè äîáàâêè 
ñå èçèñêâà íå è íà ïîñëåäíî 
ìÿñòî è äà èìàø ïëàòåæî-
ñïîñîáíî îáêðúæåíèå, êîåòî 
äà ñè ãè ïîðú÷âà, çàùîòî ãî-
ëÿìà ÷àñò îò òÿõ ñà è äîñòà 
ñêúïè.

Êúì çàíèìàíèÿòà ñ öåë èç-
êàðâàíå íà ïàðè ìîãàò äà ñå 
äîáàâÿò è ïîðú÷êèòå íà äðå-
õè è îáóâêè îò ìîäíè ñàéòî-
âå â ÷óæáèíà è òÿõíàòà ïðî-
äàæáà òóê, åñòåñòâåíî ñ ïå-
÷àëáà, ïðåç ðàçëè÷íè ñàéòî-
âå. Èìà ñëó÷àè, â êîèòî ìëà-
äèòå äàìè ïðåâðúùàò æèëè-
ùàòà ñè â ñâîåîáðàçíè ñêëà-
äîâå, êúäåòî äúðæàò ïîðåä-
íèòå ïðàòêè, ïðèñòèãíàëè 
ïðåäè äíè.

Äàëè ìëàäèòå õîðà íå æå-
ëàÿò äà ðàáîòÿò â åêèï è ïðè 
îïðåäåëåíè ïðàâèëà, èëè òî-
âà å ñàìî íà÷èí äà ñå íàä-
ãðàæäà ïîëó÷àâàíîòî âúçíà-
ãðàæäåíèå îò îñíîâíàòà ðà-
áîòà, å ìíîãî òðóäíî äà ñå 
êàæå. Òðóäíî å äà ñå îïðåäå-
ëè è òîâà äî êàêâà ñòåïåí òå-
çè äîïúëíèòåëíè íà÷èíè çà 
ïå÷åëåíå íà ïàðè íå âëèçàò 
â êîíôëèêò ñúñ çàêîííîóñòà-
íîâåíèòå íîðìè â ñòðàíàòà. 
Åäíî å ÿñíî, âñåêè òúðñè ïú-
òèùà, ÷ðåç êîèòî äà ñè íàáà-
âÿ òàêà íåîáõîäèìèòå ñðåä-
ñòâà çà íîðìàëåí æèâîò.

Äîíà ÌÈÒÅÂÀÄîíà ÌÈÒÅÂÀÄîíà ÌÈÒÅÂÀ

Ðàáîòà îò âêúùè êàòî îñ-
íîâíî ïðåïèòàíèå èëè êàòî 
äîïúëíèòåëåí äîõîä âúëíóâà 

öåë âñåêè äà çàùèòè ìàðêà-
òà, îò êîÿòî èçêàðâà íÿêàêâè 
ïàðè.

Èìà è òàêèâà ìíåíèÿ, êîè-
òî ïîïàðâàò äîáðèòå î÷àêâà-

êà ìíîãî âðåìå, òðóä, ïîñòî-
ÿíñòâî. À çà òúðãîâèÿòà ñ 
âñÿêàêâè êîçìåòè÷íè ïðîäó-
êòè èëè õðàíèòåëíè äîáàâêè 
ñå èçèñêâà íå è íà ïîñëåäíî 

Ðàáîòà îò äîìà - 
îò äèñòðèáóòîðè äî òâîðöè

ÑÒÐÀ ÍÈ ÖÀ 9 15-16 ßÍÓÀÐÈ 2020

ÈêîíîìèêÀ

ÎÁÙÈÍÀ ÐÓÅÍ, ÎÁËÀÑÒ ÁÓÐÃÀÑ 
Î Á ß Â ß Â À

I. Îòêðèòà òðúæíà ïðîöåäóðà çà ïðîâåæäàíå íà ïóáëè÷åí òúðã ñ ÿâíî íàääàâàíå 
çà ïðîäàæáà íà ñòîÿùà äúðâåñèíà íà êîðåí, êàêòî ñëåäâà:

1. 33 (òðèäåñåò è òðè) áðîÿ ïîòåíöèàëíî îïàñåíè øèðîêîëèñòíè è èãëîëèñòíè 
äúðâåòà îò èìîò ñ ¹ 000181 ñ ÍÒÏ – Ãðîáèùå è ñ ÅÊÀÒÒÅ 44690 ïî ÊÂÑ íà çåìëè-
ùå ñ. Ëþëÿêîâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ.

Ñ íà÷àëíà òðúæíà öåíà çà 1 (åäèí) ïëúòåí êóá.ì. äúðâåñèíà, êàêòî ñëåäâà: 
Åäðà ñòðîèòåëíà äúðâåñèíà –  25,00 ëâ. áåç ÄÄÑ.
Ñðåäíà ñòðîèòåëíà äúðâåñèíà –  20,00 ëâ. áåç ÄÄÑ.
Äðåáíà ñòðîèòåëíà äúðâåñèíà –  18,00 ëâ. áåç ÄÄÑ.
Äúðâà çà îãðåâ –  18,00 ëâ. áåç ÄÄÑ.
Íà îñíîâàíèå èçãîòâåíàòà ñîðòèìåíòíà âåäîìîñò è ðåêàïèòóëàöèÿ îò ëèöåíçè-

ðàí ëåñîâúä êúì Îáùèíà Ðóåí, êîÿòî å íåðàçäåëíà ÷àñò îò ïðåïèñêàòà íà ãîðå îï-
èñàíèòå äúðâåñíà ðàñòèòåëíîñò, î÷àêâàíèòå êîëè÷åñòâà äúðâåñèíà å:

Ñðåäíà ñòðîèòåëíà äúðâåñèíà –  5 ïë. êóá.ì.
Äðåáíà ñòðîèòåëíà äúðâåñèíà –  0 ïë. êóá.ì.
Äúðâà çà îãðåâ –  3 ïë. êóá.ì.
Âúðøèíà –  2 ïë. êóá.ì.
Îòïàä-êîðà –  1 ïë. êóá.ì. 
Êîëè÷åñòâà äúðâåñèíà, êàòî ñðåäíà ñòðîèòåëíà, äðåáíà ñòðîèòåëíà è äúðâà çà 

îãðåâ ùå ñå ïîëó÷è ñëåä ñå÷òà íà ìÿñòî ñ êëóïèðàíå îò íàçíà÷åíàòà êîìèñèÿ. 
Äà ñå ñúñòàâè ïðåäàâàòåëíî – ïðèåìàòåëåí ïðîòîêîë, êîÿòî äà áúäå íåðàçäåëíà 

÷àñò îò ïðåïèñêàòà.
Ñëåä ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîð ñúñ ñïå÷åëèëèÿ òúðãà, äà ñå èçäàäå ðàçðåøåíèå çà 

ñå÷ íà îñíîâàíèå ÷ë. 32, àë. 3 îò ÇÎÑÈ è ÷ë. 17 îò ÏÏÇÎÑÈ.
Îïðåäåëÿì äåïîçèò çà ó÷àñòèå â ðàçìåð íà 30% èëè 55,00 ëâ. (ïåòäåñåò è ïåò) 

ëâ. áåç ÄÄÑ îò íà÷àëíàòà òðúæíà öåíà çà äúðâåñíàòà ðàñòèòåëíîñò, ðàâíÿâàùà ñå 
íà 180,00 (ñòî è îñåìäåñåò) ëâ. áåç ÄÄÑ, êîÿòî ñëåäâà äà áúäå âíåñåíà â êàñàòà 
íà Îáùèíàòà èëè ïî áàíêîâ ïúò ïî ñìåòêà BG72BUIN95613300506178, áàíêîâ 
êîä: BUINBGSF êúì Àëèàíö Áàíê Áúëãàðèÿ ÀÄ äî 16.00 ÷. íà 23.01. 2020 ã. 

Âíåñåíèÿò äåïîçèò çà ó÷àñòèå äà ñå ïðèõâàíå îò äîñòèãíàòàòà êðàéíà öåíà â òúð-
ãà, ïðè ïëàùàíå íà äúðâåñíàòà ðàçòèòåëíîñò.

Äàòà íà ïðîâåæäàíå íà òúðãà - 24.01.2020 ã. îò 09.00 ÷. â ñò. ¹ 38 â àäìè-
íèñòðàòèâíàòà ñãðàäà íà Îáùèíà Ðóåí.

Ñðîê çà ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèÿ çà ó÷àñòèå - äî 16 ÷. íà 23.01.2020 ã. â àäìèíè-
ñòðàòèâíàòà ñãðàäà íà Îáùèíà Ðóåí. 

Îãëåä íà èìîòà ìîæå äà ñå èçâúðøâà äî 16.00 ÷. íà 23.01.2020 ã. âêëþ÷èòåëíî 
ñëåä ïîäàâàíå íà ìîëáà äî Êìåòà íà Îáùèíàòà.

II. Îïðåäåëÿ ñëåäíèòå çàäúëæèòåëíè äîêóìåíòè çà ó÷àñòèå:
1. Çàÿâëåíèå ñâîáîäåí òåêñò;
2. Êîïèå îò äîêóìåíò çà ðåãèñòðàöèÿ /Ðåøåíèå çà âïèñâàíå â Òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð/;
3. Óäîñòîâåðåíèå çà àêòóàëíî ñúñòîÿíèå – çà ÅÒ è ÞË;
4. Óäîñòîâåðåíèå çà ÅÈÊ/ÁÓËÑÒÀÒ;
5. Êîïèå îò ëè÷íàòà êàðòà çà ó÷àñòíèöèòå – ôèçè÷åñêè ëèöà;
6. Êîïèå îò êâèòàíöèÿ çà âíåñåí äåïîçèò;
7. Äåêëàðàöèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå íà ëè÷íè äàííè;
8. Ïúëíîìîùíî ñ íîòàðèàëíà çàâåðêà, êîãàòî ñå ó÷àñòâà ÷ðåç ïúëíîìîùíèê.
9. Ñïðàâêà îò îòäåë ÌÏÄÒ çà íàëè÷èå èëè ëèïñà íà ôèíàíñîâî çàäúëæåíèå êúì 

Îáùèíà Ðóåí, îáë. Áóðãàñ.
10. Äà ïðèòåæàâàò óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ íà êîíäèäàòà â ïóáëè÷íèÿ ðå-

ãèñòúð ïî ÷ë. 241 èëè ñúãëàñíî § 35, àë. 8 îò ÇÃ çà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò.
ÈÑÌÀÈË ÎÑÌÀÍ
Êìåò íà Îáùèíà Ðóåí

 Íîâà ïðîôåñèÿ ñå ïîÿâè - îíëàéí áðîêåð 
íà äðåõè è êîçìåòèêà 
 Ìëàäè áóðãàçëèéêè ñà ïðåâúðíàëè 
àïàðòàìåíòèòå ñè â ñêëàäîâå

Õëÿáúò íÿìà äà ïîñêúïâàÕëÿáúò íÿìà äà ïîñêúïâàÂ ÁÓÐÃÀÑÊÎ



Михаил КОЛЕВ

„Черноморец“ 1919 (Бур-
гас) започна своята подго-
товка за втория полусезон. 
Играчите бяха изведени на 
тренировъчното игрище на 
стадиона в квартал „Акаци-
ите“ от новия наставник 
Слави Костенски. Общо 21 
футболисти се включиха в 
първото занимание на ти-
ма за тази година. Сред тях 
бяха и новите попълнения 
Стоян Кижев, Мирослав 
Коев, Живко Жеков и Ми-

лен Танев от прекратилия 
своето участие „Поморие“, 
както и Александър Сла-
вейков и Георги Цеков от 
школата на „Монтана“ и Си-
меон Димитров, който е 
юноша на „Левски“. Клубът 
няма да разчита повече на 
Станислав Дрянов, Майкъл 
Тевия и Георги Маджаров.

По традиция преди тре-
нировката в съблекалнята 
бе отслужен водосвет за 
здраве и успехи на тима. 
Ръководството на отбора 
бе категорично, че целта 

пред „Черноморец“ е само 
една – класиране още тази 
година във Втора лига.

„На клуб като нашия не 
му отива да е при аматьор-
ите. Мястото ни е в профе-
сионалния футбол и се на-
дявам още тази година да 
постигнем целта си. На ня-
кои от играчите може ви-
соките ни амбиции да им 
тежат, но съм сигурен, че 
ще успеем да се справим. 
Това, че изоставаме от ли-
дерите в класирането, не 
трябва да ни демотивира, 

а напротив – трябва да ни 
задължава да търсим побе-
дата във всеки един мач“, 
заяви пред футболистите и 
треньорския щаб прези-
дентът на тима Костадин 
Марков. 

Почетният президент То-
ма Томов също се присъе-
дини към казаното от Мар-
ков и допълни, че с новите 
играчи в отбора се засил-
ва конкуренцията на всеки 
пост. 

„В есенния полусезон до-
пуснахме грешка, че при 

контузия на някой наш иг-
рач, нямаше кой да го за-
мести. Сега това няма да е 
така. Имайте предвид, че 
където и да гостуваме, ви-
наги сме голям дразнител 
за домакините, но и това 
не трябва да ни плаши по 
пътя към Втора лига“, каза 
още Томов.

На старта на подготовка-
та присъства и основният 
спонсор на тима Васил Да-
нев, който заяви, че финан-
сово нещата в „Черномо-
рец“ стоят добре и се на-

дява „акулите“ да се вър-
нат там, където им е мяс-
тото – при професионали-
стите. В момента бургаски-
ят клуб зимува на четвър-
та позиция в Трета югоиз-
точна лига с актив от 32 
точки, с 9 пункта по-малко 
от лидера „Созопол“. Пър-
вият мач на „Черноморец“ 
от пролетния дял на шам-
пионата е срещу „Сокол“ 
(Марково) на 22 февруари 
в Бургас. Предстои да бъ-
де уточнен часът на среща-
та.

Михаил КОЛЕВ

Делото, което бургаският 
треньорски екип Димитър 
Димитров-Херо, Георги Чи-
ликов и Петър Колев заве-
доха срещу ръководството 
на казахстанския „Иртиш“, 
трябва да приключи през 
март. Това научи вестник 
„Черноморски фар“. Трима-
та съдят бившия си клуб, 
след като през пролетта на 
2019-а бяха скандално изго-
нени от тима от Павлодар, 
като дори не бяха допусна-

ти на стадиона, за да ръко-
водят отбора по време на 
мач. Заради грозното отно-
шение триото реши да за-
веде съдебен иск, но избяг-
ват всякакви коментари по 
темата до приключването 
на делото. Първоначално се 
очакваше делото да при-
ключи окончателно в нача-
лото на тази година. 

В момента бургазлиите 
отново работят заедно, ка-
то те са начело на отбора 
на „Берое“ (Стара Заго-
ра). 
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Чф
След подновяването на общинските учени-

чески игри през новата 2020 година в Бургас 
вече са ясни и първенците по хандбал. Побе-
дители в категория 8-10 клас са юношите от 
ПГМЕЕ и девойките от ПГСАГ „Кольо Фиче-
то". В горната категория - 11-12 клас шампи-
они станаха юношите от ПГСАГ „Кольо Фи-
чето" и девойките от ГРЕ "Г. С. Раковски".

Общинските ученически игри продължават 
още тази събота и неделя в спортна зала 
„Нефтохимик" с волейбол. Последните два 
уикенда на януари са предвидени за общин-
ските първенства по баскетбол, които ще се 

проведат също в спортна зала „Нефтохи-
мик".

Преди празничния декември общински 
първенци по футбол станаха училищните от-
бори на ОУ „Васил Априлов" за възрастова 
група 5-7 клас, ПГЕЕ „Константин Фотинов“ 
при 8-10 клас и ПГ по САГ „Кольо Фичето" 
при най-големите 11-12 клас.

В хандбала представителите ни на област-
ните състезания за възраст 5-7 клас ще бъ-
дат момичетата от СУ „Димчо Дебелянов", а 
при момчетата - ОУ „П. Р. Славейков", които 
са общински първенци и по баскетбол.

СКАНДАЛ Станаха ясни победителите по 
хандбал в ученическите игри

Сагата „Иртиш“ с 
бургаските треньори 
приключва през март

„Черноморец“ запоЧна подготовката 
С амбиции за втора лига

ФУтБОЛ

Седем нови се включиха 
в първата тренировка 

за 2020 година

Покана за свикване на извънредно общо събрание на  
сдружение с нестоПанска цел Фк „Черноморец 1919“ бургас 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ФК „Черноморец 1919“ 
Бургас, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с БУЛСТАТ 176913805, 
на осн. чл. 26 от Закона за ЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2, във вр. с чл. 23, ал.1, ал.3, ал.4 
и ал. 5 от Устава на сдружението, 

Като взе предвид, че съгл. актуалния текст на чл. 14, т.4. от ЗФВС във фут-
болен клуб сдружение, могат да членуват само физически лица, което налага из-
вършване на промяна на устава на сдружението, в който следва да се премах-
не възможността за членство в сдружението на юридически лица, което е от 
компетентността на Общото събрание на сдружението,  

Свиква извънредно Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 
27.01.2020 г., от 14.00 часа, на адреса на управление на сдружението в гр. Бур-
гас, на ул. „Тоника“ № 1, по инициатива на Управителния съвет, при следния дне-
вен ред:

точка единствена: „Приемане на промени в устава на сдружението, с цел съо-
бразяване в него на изискването на чл. 14, т.4. от ЗФВС“.

Проекто-решения: 
1.Общото събрание на сдружението приема следните промени в устава на 

сдружението, а именно: 
- Чл. 8, ал.1. от устава на сдружението се променя като придобива следна-

та редакция: „Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъ-
дат само физически лица.“

- Чл. 8, ал.2. от устава на сдружението се отменя. 
- Чл. 13, ал.1., т.4. от устава на сдружението се отменя.
- Чл. 20, ал.1. от устава на сдружението се отменя.
- Чл. 20, ал.2. от устава на сдружението се променя като придобива следна-

та редакция: „Пълномощник на член физическо лице може да бъде само физиче-
ско лице.“

- Чл. 32, ал.4. от устава на сдружението се отменя.
- Чл. 33, ал.1. от устава на сдружението се променя като придобива следна-

та редакция: „Членовете на Управителния съвет трябва да: 1/ Имат постоян-
но местоживеене в страната; 2/ Притежават подходяща професионална ква-
лификация и опит; 3/Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено прес-
тъпление от общ характер;

- Чл. 44, ал.2. от устава на сдружението се променя като придобива следна-
та редакция: „Сдружението води книга на членовете си, в която се записват 
имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им. 

2. Актуализираният устав на сдружението да се подпише от представляващия 
сдружението, който да предприеме и всички необходими действия по обявяването 
му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

При липса на кворум, на осн. чл. 27 от Закона за ЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на 
сдружението, Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото мяс-
то и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

обЯва
На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АКТИВ-02” ООД, уведомява 

всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното 
инвестиционно предложение за „Разширение на съществуващ Аквапарк в 
УПИ І4,5,15,17 (ПИ с идентификатор 61056.54.30 по КК на с. Равда), м. 
„Хендек Тарла”, с.Равда, Община Несебър, промяна по време на строи-
телство съгласно чл. 154, ал. 5 от ЗУТ”.

Лице за контакти: Анка Узунова - пълномощник, Тел. 0885 929 122

Покана за свикване на общо събрание на сдружение  
с нестоПанска цел „общински Футболен клуб – Поморие”

Покана
до членовете на общото събрание на

сдружение с нестопанска цел „общински футболен клуб – Поморие”

уважаеми дами и госПода,
Уведомявам Ви, че във връзка с новия Закон за физическо възпитание 

и спорт (ЗФВС) и изискването на Министерство на младежта и спорта – 
спортни клубове да предоставят в определени срокове необходимите до-
кументи и информация, свързани с чл. 14., от ЗФВС УС  на Сдружение с 
нестопанска цел „Общински футболен клуб – Поморие”, на основания чл. 
26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС, взето на свое заседание (Протокол 
№ 1/14.01.2020 г.), свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска 
цел „Общински футболен клуб – Поморие”, което ще се проведе 
на 14.02.2020 от 14.00 часа на адрес: гр. Поморие, ул. „Професор Стоя-
нов” №5А, градски стадион Поморие, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет и баланс за обявяване в Търговския ре-
гистър

2. Промяна на Устава на Сдружение с нестопанска цел „Общински фут-
болен клуб – Поморие”, във връзка с чл. 14. от Закона за физическо въз-
питание и спорт (ЗФВС), обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 
18.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., доп., бр. 35 от 30.04.2019г., 
изм. и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019г.  и изисквани-
ята на Министерство на младежта и спорта

3. Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният кво-

рум Общото събрание се отлага за един час по – късно и ще се проведе на 
същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно.

гр. Поморие  Председател оФк „Поморие”
14.01.2020 г.  Христо георгиев бургазлиев 

Слави костенски: Убеден съм, че 
можем да постигнем целта си



×ô 15-16 ßÍÓÀÐÈ 2020 11

 

 

06:00 - Ñóòðåøåí áëîê
09:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
09:15 - Êóëòóðà.ÁÃ
10:15 - 100% áóäíè
11:15 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî /ï/
11:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
12:30 - Ðåôåðåíäóì /ï/
13:30 - Áàé Ãàíüî ó Èðå÷åêà /3 åï./
13:55 - Ìàëêè èñòîðèè
14:10 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
14:25 - Òî÷èöà àíèìàöèîíåí ôèëì
14:45 - Ñèä - äåòå íà íàóêàòà 2 àíèì.
15:10 - Ðàçñëåäâàíåòî íà Ìóí
15:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
16:15 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê
16:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî
17:00 - ÁÍÒ íà 60 /ï/
18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
18:20 - Îùå îò äåíÿ
19:00 - Çàâðúùàíå â Áðàéäñõåä 13-ñåðèåí /Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ, 1981ã./, 1 åï., 1 ÷àñò
20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè
21:00 - Áèçíåñ.ÁÃ
21:30 - Ðàçñëåäâàùî ïðåäàâàíå
22:00 - Êîíöåðò íà "Äåéâèä Äàóúð òðèî" Ìåæäó-
íàðîäåí äæàç ôåñòèâàë - Áàíñêî 2018
23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
23:25 - Ñïîðòíè íîâèíè

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðîáîòè ïîä ïðèêðèòèå" - 
àíèìàöèÿ, ñ.3 åï.3
06:30 - "Òàçè ñóòðèí" - èíôîðìàöèîííî ïðåäàâà-
íå ñ âîäåù Àíòîí Õåêèìÿí
09:30 - "Ïðåäè îáåä" - òîêøîó ñ âîäåùè Äåñèñ-
ëàâà Ñòîÿíîâà è Àëåêñàíäúð Êàäèåâ
12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ
12:30 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìåäèéíî øîó
13:30 - Ïðåìèåðà: "ßãîäîâà ëþáîâ" - åï.27
15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" - ñ.7 åï.50
16:00 - "Ñïàñèòåëè â ïëàíèíàòà" - ñ.3 åï.10
17:00 - bTV Íîâèíèòå
17:30 - "Ëèöå â ëèöå" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâà-
íå ñ âîäåù Öâåòàíêà Ðèçîâà
18:00 - Ïðåìèåðà: "Ñâîáîäåí äóõ" - åï.48
19:00 - bTV Íîâèíèòå - öåíòðàëíà åìèñèÿ
20:00 - Ïðåìèåðà: "Çàâèíàãè" - ñ.2 åï.5
21:30 - Ïðåìèåðà: "Âúòðåøåí ÷îâåê" - åï.66
22:30 - "Ìåäè÷èòå" - ñ.3 åï.1
23:30 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ
00:00 - "Ìúðòâà òî÷êà" - ñ.4 åï.6
01:00 - "Ñòðåëàòà" - ñ.6 åï.23 (ïîñëåäåí)
01:50 - bTV Íîâèíèòå /ï./
02:20 - "Ïðåäè îáåä" /ï./
04:10 - "Êàðáîâñêè: Âòîðè ïëàí" /ï./ - äîêóìåí-
òàëíà ïîðåäèöà
04:50 - "Âòîðè øàíñ" - åï.29
05:40 - "Ëèöå â ëèöå" /ï./

06:20 - "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" - ñóòðåøåí áëîê
09:30 - "Íà êàôå" - ïðåäàâàíå íà NOVA
12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
12:30 - "Ìîÿò æèâîò" - ñ. 4
13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà)
15:00 - "×åðíà ðîçà" (ïðåìèåðà) 
16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî ïðåäàâàíå
17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) - ñåðèåí ôèëì
18:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" - òåëåâèçèîííà èãðà
19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàëíà åìèñèÿ
20:00 - "×åðåøêàòà íà òîðòàòà" - íîâ ñåçîí

21:00 - "Ïîä ïðèêðèòèå" - ñ. 2
22:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 7
23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
23:30 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 6
00:30 - "Íîùíà ñìÿíà" - ñ. 3
01:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" - ñåðèåí ôèëì
02:30 - "Ñëúíöå è ëóíà" - ñåðèåí ôèëì
05:20 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 6 /ï/

06:59 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Êàðäèîãðàìà - ñ ïðîô. Ä-ð Íàäêà Áîÿäæèåâà
12:00 - Ïñèõîëîãè÷åñêè ïîðòðåò - ñ Ðåíè Àíàñòàñîâà
13:00 - Íîâèíè
13:15 - Çàåäíî áúëãàðè - ñ ïðîô. Àëåêñàíäúð Òîìîâ
14:15 - Ñâåòúò è âñè÷êî â íåãî - ñúñ Ñèìå-
îí Èäàêèåâ
15:15 - Íîâèíè
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
19:30 - Íîâèíè
20:00 - ×åñòíî êàçàíî - ñ Ëþáà Êóëåçè÷
22:00 - Áúëãàðèÿ íà æèâî - ñ Èâî Áîæêîâ
23:00 - Íîâèíè
23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî
01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Ñâåòúò è âñè÷êî â íåãî - ñúñ Ñèìå-
îí Èäàêèåâ
04:30 - Òåìèäà - öåíàòà íà èñòèíàòà - ñ Íèíà-Íè-
êîë Õàìèëòúí
05:00 - ×åñòíî êàçàíî - ñ Ëþáà Êóëåçè÷

05:50 - "Êàñúë" - ñ. 7 /ï/
06:45 - "Äà ñêà÷àø îò ðàäîñò" - ñåìååí ôèëì 
ñ ó÷. íà Ëèíäçè Ïóëñèôúð, Óåéí Ñåéáúë, Äæî 
Åñòåâåñ, Ñàì Õåíèíãñ, Ðàíñ Õàóúð, Âèêòîðèÿ 
Äæàêñúí è äð. /ï/
08:45 - "Äîáðèÿò äèíîçàâúð" - àíèìàöèî-
íåí ôèëì /ï/
11:00 - "Êàñúë" - ñ. 7
12:00 - "Ìèñòåðèèòå íà Åìà Ôèéëäèíã: Çëà óìè-
ñúë" (ïðåìèåðà) - ìèñòåðèè ñ ó÷. íà Êîðòíè 
Òîðí-Ñìèò, Äæåéìñ Òúïúð, Àäàì ÄèÌàðêî, Òåñ 
Àòêèíñ, Ñèòàðà Õþèò è äð.
14:00 - "Â êàäúð"
14:15 - "Äíåâíèöèòå íà ïðèíöåñàòà: Êðàëñêè 
áúðêîòèè" - êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Àí Õàòàóåé, Äæó-
ëè Àíäðþñ, Õåêòîð Åëèçîíäî, Äæîí Ðèñ-Äåéâèñ, 
Õåäúð Ìàòàðàçî, Êðèñ Ïàéí, Êàëúì Áëó è äð. /ï/
16:45 - "Âúòðåøåí ÷îâåê" - òðèëúð ñ ó÷. Ðúñåë 
Êðîó, Êðèñòîôúð Ïëúìúð, Äàÿí Âåíîðà, Àë Ïà-
÷èíî, Êîëì Ôåîðå, Äåáè Ìàçàð, Áðóñ Ìàêãèë, 
Äæèíà Ãåðøîí è äð. /ï/
20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" - ñ. 5
21:00 - "Áëåê Õîóê" - åêøúí ñ ó÷. íà Äæîø Õàðò-
íåò, Þúí Ìàêãðåãúð, Òîì Ñàéçìîð, Åðèê Áàíà, 
Óèëÿì Ôè÷íúð, Ñàì Øåïúðä, Þúí Áðåìíúð è äð.
00:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìàÿìè" 
- ñ. 5 /ï/
01:00 - "Äæàêóçè - ìàøèíà íà âðåìåòî 2" - êî-
ìåäèÿ ñ ó÷. íà Ðîá Êîðäðè, Êðåéã Ðîáèíñúí, 
Êëàðê Äþê, ×åâè ×åéñ, Àäàì Ñêîò, Äæèëèúí 
Äæàêîáñ è äð.

07:00 - Òåíèñ: Òóðíèð îò ATP â Àäåëàèäà, òðåòè äåí
08:00 - Òåíèñ: Òóðíèð îò ATP â Àäåëàèäà, ÷åòâúð-
òè äåí, äèðåêòíî
12:00 - Ôåõòîâêà: Ãðàí Ïðè â Ìîíðåàë
13:00 - Ñíîóáîðä: Ñâåòîâíà êóïà â Áàä Ãàùàéí, ïàðà-
ëåëåí ñëàëîì
13:50 - Ñíîóáîðä: Ñâåòîâíà êóïà â Áàä Ãàùàéí, ïàðàëå-
ëåí ñëàëîì, îòáîðíî, äèðåêòíî
15:15 - Áèàòëîí: Ñâåòîâíà êóïà â Ðóïîëäèíã, ñïðèíò, 
æåíè, äèðåêòíî
16:50 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà êóïà â 
Àäåëáîäåí, ñëàëîì, ìúæå
17:25 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâåòîâíà êóïà âúâ 
Ôëàõàó, ñëàëîì, æåíè
18:00 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Çèìíè ìëàäåæêè 
îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, äåâîéêè
18:30 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Çèìíè ìëàäåæêè 
îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, ìëàäåæè
19:00 - Òåíèñ: Òóðíèð îò ATP â Àäåëàèäà, ÷åòâúðòè äåí
19:55 - Íîâèíè
20:00 - Ñíóêúð: Òóðíèð "Ìàñòúðñ", ÷åòâúðòè äåí

07:00 
08:00 
òè äåí, äèðåêòíî
12:00 
òè äåí, äèðåêòíî
12:00 
òè äåí, äèðåêòíî

13:00 
ëåëåí ñëàëîì
13:50 
ëåí ñëàëîì, îòáîðíî, äèðåêòíî
15:15 
ëåí ñëàëîì, îòáîðíî, äèðåêòíî
15:15 
ëåí ñëàëîì, îòáîðíî, äèðåêòíî

æåíè, äèðåêòíî
16:50 
æåíè, äèðåêòíî
16:50 
æåíè, äèðåêòíî

Àäåëáîäåí, ñëàëîì, ìúæå
17:25 
Àäåëáîäåí, ñëàëîì, ìúæå
17:25 
Àäåëáîäåí, ñëàëîì, ìúæå

Ôëàõàó, ñëàëîì, æåíè
18:00 
Ôëàõàó, ñëàëîì, æåíè
18:00 
Ôëàõàó, ñëàëîì, æåíè

îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, äåâîéêè
18:30 
îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, äåâîéêè
18:30 
îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, äåâîéêè

îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, ìëàäåæè
19:00 
îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, ìëàäåæè
19:00 
îëèìïèéñêè èãðè â Ëîçàíà, ãèãàíòñêè ñëàëîì, ìëàäåæè

19:55 
20:00 

06:00 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñ. 3
07:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð" - ñ. 7 /ï/
08:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 15 /ï/
09:20 - "Äà ñå ïîñìååì"
10:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 12 /ï/
11:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ. 10 /ï/
12:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" - ñ. 7 /ï/
13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð"- ñ. 7
14:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 15
15:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 12
16:00 - "Æåíåíè ñ äåöà" - ñ. 8, 2 åï.à
17:00 - "Àíãåëèòå íà ×àðëè: Ãàç äî äóïêà" - åêøúí 
ñ ó÷. íà Äðþ Áàðèìîð, Êàìåðúí Äèàñ è äð. /ï/
19:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ. 10
20:00 - "Ñêîðïèîí" - ñ. 2
21:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" - ñ. 7
22:00 - "Áîðáà çà îöåëÿâàíå" - åêøúí ñ ó÷. íà 
Ìàéê Íîðèñ, Äåáîðà Ãóäðèê, Ñåéìîð Êàñåë è äð.
00:00 - "Ñêîðïèîí" - ñ. 2 /ï/
01:00 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð
03:00 - "Íàöèîíàëíà ëîòàðèÿ" /ï/

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

ÑÐßÄÀ

Òåìïåðàòóðà: -1/7°C
Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 8%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 57%

×ÅÒÂÚÐÒÚÊ

Òåìïåðàòóðà: 4/9°C
Ïðåäèìíî îáëà÷íî
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 11%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 83%

ÂÐÅ ÌÅ ÒÎ Â ÁÓÐ ÃÀÑ



„Черноморски фар“

Участието на несебър-
ските състави на испанска 
земя предизвика фурор 
с представянето на род-
ния фолклор и танцово 
изкуство.

Т а н ц о в о  с т у д и о 
„Месамбрия“ и младежка-
та формация на Обедине-
ната общинска школа по 
изкуствата към Община 
Несебър, с ръководител 
Тони Йотов, взеха участие 
в коледно-новогодишен 
концерт-спектакъл в Мад-
рид, Испания, по покана 
на българската диаспора и 

асоциация „Тангра“.
Още преди обявения за 

начало на събитието час, 
залата на 21-ви градски 
район в Мадрид се изпълни 
до краен предел с българи 
и испанци, жадни да видят 
и чуят българските народ-
ни ритми.

За артистите от Несебър 
това бе първa изява на сце-
на в испанската столица.

Всяко изпълнение вдига-
ше на крак многобройната 
публика и аплодисментите 
изригваха като вулкан.

По традиция изявата на 
несебърските изпълнители 
завърши с българско хоро, 
на което се хванаха всич-

ки присъстващи - българи 
и испанци.

Участието на несебърски-
те състави в коледно-ново-
годишния концерт-спекта-
къл в испанската столица 
бе отразено от местния 
български вестник „Нова 
дума“, който описа изявата 
на родните танцьори като 
пример за високо майстор-
ство в изпълнението на бъл-
гарски фолклор.

Несебърските състави 
получиха поздравление и 
от българското посолство 
в Мадрид.
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ЧфБулевард12 15-16 ЯНУАРИ 2020

в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Търси се супербабата на Бургас

Несебърски състави 
с изява в Мадрид

Все по-малко 
роми от 
региона 

празнуват 
Банго Васил
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