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Ахтопол ще посрещне лятото 
с обновен централен площад

100 години

100 години

Повече нАдруСАни,  
отколкото Пияни зАд волАнА

Георги РУСИНОВ

Може да прозвучи фрапиращо, но за сед-
мица на територията на община Бургас 

са регистрирани повече надрусани шо-
фьори, отколкото пияни. Справка от 

Областна дирекция на МВР-Бургас за 
„Черноморски фар“ показва, че слу-
чаите на водачи с наркотици в пери-
ода от 6-и до 12-и януари са пет, до-
като тези, седнали зад волана пий-
нали, са три.

„Продължават засилените провер-
ки на Областна дирекция на МВР-

Бургас за алкохол, наркотици, непра-
воспособни водачи, неправилно пре-

сичащи пешеходци и шофьори, отнемащи 
предимството на пешеходци“, 

обясниха от Бургаската полиция.

зА СедмицА 

в бургАС:

4-5u
Никола Парашкевов:

4 Ремонтират зоната 
около „Краснодар“

4 Жителите на Изгрев  
ще ползват паркингите  
на „Арена“ – Бургас

все още издирват 
серийния убиец на  
котки в СлавейковС
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Актьорът има нужда от смисъл
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депутати обаче предлагат 
по-леки наказания  

за употребилите  
наркотици шофьори

През 2020-а
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Георги РУСИНОВ 
Снимки: 
Борислав ПЕНКОВ

В Бюджет-2020 на Общи-
на Бургас e предвиден ре-
монт на голяма част от ули-
ци във Възраждане и Цен-
трална градска част, стана 
ясно по време на общест-

вено обсъждане на проек-
тобюджета на Община Бур-
гас за тази година.

За голяма част от обек-
тите са преминали общест-
вените обсъждания като 
„Демокрация“ и Булаир“ , 
заяви Димитър Бакалов, 
директор на Дирекция 
„Строителни дейности“, и 
внесе повече светлина за 
това какво е предвидила 
Общината за тази година.

 „Част от предложенията 
сме ги предоставили на 
Транспортната комисия, 
която също даде своето 

становище и са подадени 
към проектантите за за-
вършване на работната 
фаза на всички обекти. 
Както виждате, част от тях 
вече се изпълняват. Като 
„Стефан Стамболов“, зала-
та „Арена Бургас“, „Була-
ир“, където сме готови да 
започнем с ремонтите 
след като ВиК подмени во-
допроводите. В по-голяма-
та част сме готови, изчак-
ваме ги да приключат“, 
обясни той и поясни, че на 
места това се касае и за 
„Овъргаз“ и ЕВН.

Улица „Индустриална“ е 
сред планираните за ре-
монти, след като ВиК под-
менят системата си. Мина-
лата година са приключи-

ли една част от обектите 
по програма „Региони в 
растеж“ за балансирана 
градска среда.

В центъра ще бъдат про-

ектирани малките улици в 
квадрата между улиците 
„Богориди“, „Цар Симеон“ 
и „Александър Батен-
берг“.

Започва реконструкция 
на улица „Цариградска“. 
За нея  ВиК-дружество-
то  вече се е ангажирало 
да подмени целия водо-
провод, предвидено е про-
ектиране на улица „Кли-
мент Охридски“. Така и 
двете успоредни улици на 
Бургаския пазар и „Крас-

нодар“ ще бъдат ремонти-
рани.

Общинският съветник от 
БСП Живко Господинов 
попита колко ще бъде ши-
рината на тротоарите на 
ремонтираните улици, като 
на някои от ремонтираните  
в централна градска част 
като улица „Шипка“, шири-
ната на тротоара е нама-
лена до 60 см.  И това съз-
дава проблем, а не е с 1,50 
см. Както би трябвало по 
закон. Според отговора на 

администрацията, „Цари-
градска“ е замислена по 
стария вариант, а в проек-
та на „Климент Охридски“ 
ще бъде заложена ширина 
от 1,50 см.

Ще бъдат ремонтирани и 
улиците около новата биб-
лиотека - „Средна гора“, 
„Асен Златаров“, „Обори-
ще“. Голям  проблем е ре-
монтът на улица „Алеко 
Константинов“, където е 
необходима подмяна на 
канализацията.

РемонтиРат зоната 

ЗА ЩО
ГЕОРГИ РУСИНОВ

Депутати предлагат по-
леки наказания за шофьо-
ри хванати с наркотици. 
Знам, звучи като нонсенс, 
но далеч не е. Напротив. 
Законопроектът е входи-
ран в края на миналата го-
дина. По-точно на 18 де-
кември. Бащи на идеята са 
депутати от управляващо-
то мнозинство и техни ко-
леги от опозицията. Не сте 
чули за тази новина? Ами, 
нормално. Тя почти няма 
медийно отразяване, ня-
коя друга кабеларка и ня-
колко сайта. За сметка на 
това в „Черноморски фар“ 
посвещаваме цяла тема на 
нея. Представителите на 
народа този път са решили 
да се погрижат и за тази 
част от избирателите си – 
тези, които смятат, че е ок 
да се качиш зад волана на-
друсан. Е, не може всички 
да сме перфектни.

на стр. 4
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Георги РУСИНОВ

Бургазлии, живеещи във Възраждане, изреваха от по-
стоянни проблеми с паркирането. Хората искат улица 
„Княз Борис I“ в частта й от „Гладстон“ до „Калоян“ да 
бъде включена в „синята зона“.

Районът действително е един от най-натоварените в 
бургаския квартал именно, защото липсва платена зо-
на. Така болшинството от хората от други квартали, ра-
ботещи в центъра, търсят места, където да паркират ав-
томобилите си точно там, което за живеещите предста-
влява сериозен проблем.

Самите те пишат в писмото си до Общински съвет – 
Бургас, с което възнамеряват намеренията си, че пар-
кирането там е проблемно денонощно. Към документа 
до местния парламент, те са приложили и подписка от 
живеещите по улицата.

още „синя зона“ 
искат във Възраждане

асфалтират и улиците около новата библиотека
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ни Жителите на изгрев 
ще ползват паркингите 

на „арена“ - Бургас

ДРусаме и 
шофиРаме, 
Депутатите 
чеРпят

Михаил КОЛЕВ

Все още се издирва серийният 
убиец на котки в Бургас. Това зая-
ви началникът на Охранителна по-
лиция към ОДМВР-Бургас комисар 
Неделчо Рачев. Той участва в дис-
кусия за популацията на бездом-
ните четириноги в морския град. 
Комисар Рачев допълни, че са съз-
дадени екипи, които работят по 
случаите и органите на реда нито 
за миг не са спрели да издирват 
убиеца. Апелът му към присъства-
щите в заседателната зала на об-
щина Бургас зоозащитници бе те 
да дават по-конкретна информа-
ция за самите убийства.

„Образувани са досъдебни про-
изводства и когато има информа-
ция – тя ще бъде предоставена. Не 
искаме да разкриваме подробнос-
ти, за да няма теч на информация“, 
каза още той.

В залата бе и говорителят на 
бургаската полиция Цветелина 
Рандева, която със сълзи на очи 
заяви, че проблемът в комплекс 
„Славейков“ продължава да съ-
ществува.

„Това е един много труден слу-
чай. Според мен не се касае за 
един човек, а извършителите са 
няколко. Забавяне се получава и 
защото чакаме експертизите от 
Стара Загора, което отнема не-
малко време. Около цялата ситуа-
ция не трябва да има медийни 
бомби, а осъдени хора“, катего-
рична бе тя.

Историята с масовите убийства 
на котки в Бургас потресе цялата 
страна в края на миналата година. 
В продължение на дни в най-раз-
лични точки на града, предимно в 
комплекс „Славейков“, бяха нами-
рани множество мъртви котки, с 
видимо насилие по тях. По неофи-

циални данни бройката на избити-
те четириноги е над 100.

Според зоозащитника Неда Не-
дина жестокостите спрямо живот-
ните в жилищния комплекс про-
дължават. Избиването ставало по 
най-различни начини – с въздушна 
пушка, хладно оръжие, електро-
шок или отрова. Извършителят или 
извършителите действали винаги 
по права линия. При последния 
случай, който е от миналата сед-
мица, телата на избитите котета се 
разпростирали от блок 12 в Сла-
вейков до зала „Младост“.

Недина разкри, че тя и още ня-
колко души са поискали видеоза-
пис от намиращо се в близост ка-
зино, но такъв им е бил отказан. 
Именно камерите на обекта са со-
чели към мястото, където са били 
открити поредните убити котки. Тя 
призова институциите темата с 
убийствата да не бъде заклеймя-
вана като „някакви си котки“, за-
щото все пак става въпрос за жи-
ви същества.

Желанието на зоозащитниците 
е по възможно най-бързия начин 
виновниците да бъдат намерени, 
за да се спре с масовото убиване 
на четириногите.

„Не ми е приятно, когато обика-
лям с детето си из комплекса, да 
виждаме захвърлени убити котки. 
Убийците оставят труповете дори 
по площадки и детски градини. Ако 
тези хора, които стоят зад това, са 
психопати, утре могат да посегнат 
и на човек“, допълни друга от при-
състващите на дискусията жена.

Георги РУСИНОВ

Шефът на Бургаския затвор старши 
комисар Бранимир Мангъров отправя 
революционно предложение до Общин-
ски съвет – Бургас – бургазлии да почи-
ват на празника на града – 6-и декем-
ври (Никулден).

В писмо до местния парламент той 
пише, че живее и работи от 5 години в 
Бургас и е обикнал града и бургазлии.

„Във връзка със заеманата от мен 
длъжност създадох много служебни 
контакти и спечелих много приятели. 
Проблемите и поводите за радост на 
града приемам като свои. Празникът на 
Бургас е и мой празник. Във връзка с 
това искам да предложа на Общински 
съвет – Бургас да приеме решение, с 
което да обяви 6-и декември за непри-
съствен ден на територията на община 
Бургас. Съществуващото в момента по-
ложение – денят е неучебен, празни-
чен, но работен, което води до редица 
неудобства, както за работещите роди-
тели, така и за ръководителите на всич-
ки държавни, общински и части струк-
тури, които срещат очакванията на слу-
жителите си да бъдат освободени по-
рано от работа, за да изведат децата си 
за празника и да подготвят празнична-
та трапеза“, пише в писмото си той.

Мангъров смята, че ако се обяви за 
почивен ден би позволило на гражда-
ните на Бургас да изживеят по-пълно-
ценно празника на града, като посетят 
повече от празничните събития, органи-
зирани от общинската администрацияq 
и получат повече време да са със свои-
те близки.

Шефът на 
затвора предлага 
Никулден да е 

почивен за Бургас

Все още издирват серийния 
убиец на котки в славейков

Улица „Климент Охридски”, която започва от Опе-
рата и продължава до булевард „Мария Луиза“ е в  
окаяно състояние, предвидена е за проектиране и 
ремонт
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„Черноморски фар“

С тържествен водосвет 
и символична първа копка 
стартираха строително-
монтажните и ремонтни 
дейности по проект „Из-
граждане на ново площад-
но пространство" на Ахто-
пол. Церемонията се със-
тоя пред сградата на Кмет-
ство Ахтопол, а тържест-
веният водосвет бе напра-
вен от отец Йордан. 

На събитието присъст-
ваха кметът на Община 

Царево - инж. Георги Лап-
чев, Таня Янчева – пред-
седател на Общински съ-
вет - Царево, кметът на 
Ахтопол - Станислав Ди-
митров, заместник-кметът 
Георги Стоянов, предста-
вители на Общината, уп-
равителят на фирмата из-
пълнител „БУЛЕЛЕК-
ТРИКС“ ООД Бургас - инж. 
Тодор Златаров, общин-
ски съветници и много гос-
ти и жители на град Ахто-
пол. 

Проектът включва под-
мяна на съществуващата 
настилка между НЧ ,,Хрис-
то Ботев- 1925 г.‘‘ и пло-
щадното пространство, 
изграждане на паркови 
елементи, тип „лодки‘‘ око-
ло дърветата, които ще 
служат за отдих, поставя-
не на нови осветителни 
тела, предвидени са мно-
жество зелени площи и 
запазване на съществува-
щата дървесна растител-

ност в добро състояние. 
Същинските строителни 
дейности ще започнат до 
няколко дни, след като за-
върши подготовката на 
строителната площадка.

При добри метеороло-
гични условия и отговорна 
работа от страна на фир-
мата изпълнител се пред-
вижда ремонтните дей-
ности да приключат до на-
чалото на предстоящия 
летен сезон.
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двете успоредни улици на 
Бургаския пазар и „Крас-

нодар“ ще бъдат ремонти-
рани.

Общинският съветник от 
БСП Живко Господинов 
попита колко ще бъде ши-
рината на тротоарите на 
ремонтираните улици, като 
на някои от ремонтираните  
в централна градска част 
като улица „Шипка“, шири-
ната на тротоара е нама-
лена до 60 см.  И това съз-
дава проблем, а не е с 1,50 
см. Както би трябвало по 
закон. Според отговора на 

администрацията, „Цари-
градска“ е замислена по 
стария вариант, а в проек-
та на „Климент Охридски“ 
ще бъде заложена ширина 
от 1,50 см.

Ще бъдат ремонтирани и 
улиците около новата биб-
лиотека - „Средна гора“, 
„Асен Златаров“, „Обори-
ще“. Голям  проблем е ре-
монтът на улица „Алеко 
Константинов“, където е 
необходима подмяна на 
канализацията.

около „кРасноДаР“

таксата на то
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Шофьор 
блъсна пиян 
пешеходец 
в айтос

Шофьор е блъснал 
пиян пешеходец в Айтос, 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал на 
кръстовището улиците 
„Хаджи Димитър“ и 
„Лозенград“. До пътното 
произшествие се е стиг-
нало след като 35-годи-
шен местен жител, водач 
на автомобил „Форд 
Фиеста“, е извършил ляв 
завой и е блъснал 71-го-
дишния си съгражданин. 
Пострадалият е с разкъс-
но-контузна рана на гла-
вата, прегледан и осво-
боден за домашно лече-
ние. Водачът и пешехо-
децът са тествани за упо-
треба на алкохол, като 
дрегерът е отчел поло-
жителна проба за пеше-
ходеца – 1,22 промила.

Горя 
постройка  
в село 
Димчево

Постройка е горяла в 
бургаското село 
Димчево. Това съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Дървеният 
навес е собственост на 
48-годишен мъж. 
Установено е, че по-рано 
през деня той е използ-
вал „пушилка“ за опуш-
ване на пчели и след като 
приключил изсипал 
въглените на земята в 
близост до преграда на 
дървения навес. От 
пожара няма пострада-
ли. Огънят е потушен от 
един противопожарен 
автомобил и трима огне-
борци.

Спипаха 
младежи, 
обрали 
кафе-
автомат в 
Несебър

Младежи са били зало-
вени в Несебър заради 
обир на кафе-машина в 
морския град. Това съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Задържани 
са двама криминално 
проявени несебърлии – 
на 23 и 25 години, както 
и 16-годишен техен 
съгражданин, които са 
направили пълни само-
признания. Тримата са 
отмъкнали от монетника 
сумата от 60 лева. 
Работата по случая про-
дължава.

На 17-и януари Община 
Бургас ще покаже рамката 
на Бюджет-2020. Това зая-
ви заместник-кметът по 
финанси на общината  Кра-
симир Стойчев в отговор 
на гражданин защо няма 
ясни цифри на провелото 
се обществено обсъждане 
в Морско казино.

„В момента правим сре-
щи, тълкуваме, дискутира-
ме, водим протоколи и 
всичко, което сметнем за 
разумно, заедно с общин-
ските съветници, ще влезе 
в бюджета. В момента сме 
в един етап на провокация 

към нашите граждани за 
повече предложения, по-
вече умни хора да гледат и 
да виждат какво е правил-
но и какво не. Когато го 
покажем на 17-и, бюдже-
тът няма да е подписан и 
внесен от страна на кмета. 
Самият той има много за-
бележки. Ние като ресор-
ни заместници, директори 
на дирекции, председате-
ли на комисии и активисти 
също имаме своите пред-
ложения, които смятам, че 
ще бъдат отразени“, заяви 
Стойчев.

Отново след тази дата 
ще бъде публикуван и спи-

съкът с обектите от капита-
ловата програма.

В началото на срещата с 
гражданите той обясни, че 
още от първия си мандат 
Димитър Николов решава, 
че всеки бюджет ще има 
мото. Тогава той бе подчи-
нен на развитието на със-
тавните селища на общи-
ната.

„Тогава се реши да се 
започне от границата на 
общината и да се върви 
към центъра. След това 
сме имали най-различни 
други – за спорта, за мла-
дежта и т.н. Тази година е 
бюджет на просперитет и 

сигурност. Основните ак-
центи са здравеопазване-
то, образованието, еколо-
гията, бизнесът – индус-
триалните зони, туризмът, 
младежта, спорта“, поясни 
заместник-кметът.

Тази година рамката на 
бюджета е 306 милиона ле-
ва. Той се състои от две го-
леми части. Едната е от 
средства, които идват от 
републиканския бюджет 
за делегирани дейности. 
Те са в размер на 123 ми-
лиона лева. 144 милиона 
лева са местните дей-
ности. Индикативните 
средства от Европейския 

съюз са 39 милиона лева.
Тези средства се раз-

пределят по следния на-
чин: „Образование“ – 
6 143 000 лева, „Здравео-
пазване“ - 1 219 000 лев, 
„Социални дейности“ – 
2 560 000 лева, „Осветле-
ние“ – 2 900 000 лева, „Из-
граждане, ремонт и под-
дръжка на уличната мре-
жа“ – 10 680 000 лева, „Озе-
леняване“ - 3 478 000 лева, 
„Чистота“ – 20 040 000 лева, 
„Почивно дело, култура и 
религиозни дейности“ – 
8 643 000 лева, „Икономи-
чески дейности и услуги“ – 

13 531 000 лева.
„Стремим се колкото се 

може пари да останат за 
капиталови разходи – 
33 551 000 лева. В това чис-
ло собствените ни сред-
ства са 8 613 000 лева, бан-
ков заем - 23 889 000 лева, 
целева държавна субси-
дия – 1 857 000 лева“, доба-
ви Стойчев.

Обществено обсъждане 
продължи около час. По-
вече от присъстващите от-
ново бяха общински съвет-
ници и администрация. Ня-
колко граждани все пак 
зададоха въпроси, на кои-
то администрацията отго-

вори. Сред въпросите бя-
ха: кой ще поддържа зала 
„Арена" - Бургас, спазват 
ли се правилата при ре-
монти на улици, колко пла-
ща общината за заплати и 
други.

По време на срещата с 
граждани, заместник-кме-
тът по култура, туризъм и 
спорт Диана Саватева обя-
ви, че сред целите на Об-
щината е налагането на 
Бургас като самостоятел-
на туристическа марка.

„Идеята e да развиваме 
туризъм извън летния се-
зон, като едната от въз-

можностите е конгресният 
туризъм", уточни тя.

По-чисти улици  не само 
по основната пътна мре-
жа, но и в периферните ра-
йони е една от целите, за-
ложени в програмата на 
заместник-кмета по окол-
на среда и европейски по-
литики Весна Балтина. Тя 
съобщи още, че Общината 
продължава да инвестира 
в полза на екологичния 
градски транспорт. Пред-
стои още 56 електробуса 
да бъдат включени в  авто-
парка на „Бургасбус" за 
обслужване на градските 
линии.

на 17-и януари показват подробно Бюджет-2020 на 
община Бургас и обектите в капиталовата програма

Правителството обяви 
хижа „Тополица“, която 
досега е била публична 
държавна собственост, 
за частна държавна соб-
ственост. Тя се намира в 
землището на едноимен-
ното село Тополица и 
представлява двуетажна 
сграда със застроена 
площ 180 кв. м с таван и 
избено помещение. Имо-
тът се управлява от об-
ластния управител на 
Бургас и не притежава 
белезите на имот - пуб-
лична държавна собстве-
ност.

Вероятно хижата ще бъ-
де отдавана по-късно под 
наем.

ахтопол ще посрещне лятото 
с обновен централен площад

Хижа  
„Тополица“  

вече е 
частна 

държавна 
собственост

На улица „Цариградска“ трябва първо да бъде под-
менена канализацията и след това ще започне ре-
монтът й



Георги РУСИНОВ

Интересен законопро-
ект е внесен от депутати 
от управляващото мнозин-
ство, както и от колеги от 
опозицията в парламен-
та. Лъчезар Иванов, Борис 
Ячев, Гергана Стефанова, 
Пламен Нунев, Нигяр 
Джафер и Адлен Шевкед 
предлагат на колегите си 
по-леки наказания за дро-
гирани шофьори. 

Те уточняват, че проме-
ните са само за водачи, за 
които е доказано, че нарко-
тикът не е повлиял на пове-
дението им на пътя. За раз-
лика от алкохола, при кой-
то за престъпление се счита 
само шофирането след упо-
требата на над 1,2 промила, 
при дрогата няма граница, 
въпреки че тя оставя следи 

в организма дори да е при-
ета дни по-рано и отдавна 
въздействието й да е отми-
нало. Това важи най-вече 
за марихуаната.

„Установяването на мета-
болит в организма към мо-
мента на деянието означа-
ва единствено, че някога 
във времето лицето е упо-
требило наркотично веще-
ство, като е възможно да се 
касае за период от часове, 
дни, седмици или дори ме-
сеци, и вредният ефект от 
злоупотребата да е отми-
нал“, пишат депутатите си 
в мотивите и добавят, че 
ако наркотикът не е повли-
ял по никакъв начин на по-
ведението на шофьора, то 
той не трябва да бъде на-
казван.

Народните представите-
ли предлагат употребата на 

наркотици да се установя-
ва чрез тест на слюнката и 
след това с кръвна проба.

„Ако се докаже наличие 
на наркотично вещество в 
слюнката, при това с утвър-
дените тестери, чиито на-
стройки, специално пред-
назначени за контрол на 
шофьори, показват поло-
жителен резултат само в 
кратък период след упо-
требата, може да се при-
еме, че наркотичното ве-
щество оказва влияние и 
върху реакциите на вода-
ча“, пишат още в мотиви-
те си те.

Така разчитайки предло-
женията на депутатите из-
лиза, че те се притесняват 
за случаите, в които тесто-
вете за наркотици показват 
наличие на такива, но упо-
требени преди време.

Според тях предложени-
ето подобна употреба да 
се доказва чрез всички до-
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ПОКАНА

УС на ЗКПУ "Единство", с. Карагеоргиево, кани всички член-
кооператори на годишно отчетно събрание, което ще се прове-
де на 02.02.2020 г. в читалището на с. Карагеоргиево при след-
ния дневен ред:

1. Отчет на УС за отчетния период.
2. Обсъждане и приемане на доклада на УС.
3. Вземане на решение за отдаване за дългосрочен срок на 

Микроязовир с имотен № 000171, находящ се в местността 
КАБАЛЪКА в землището на с. Карагеоргиево, общ. Айтос, с ЕКАТТЕ: 
36227, с площ на имота 680,608 дка.

4. Разни.
Събранието ще се проведе от 10.00 часа и при липса на кво-

рум се отлага с 1 (един) час и ще се проведе от 11.00 часа на съ-
щата дата.

15.01.2020 г.
Управителен съвет

ОБЯВА
Във връзка с чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за въздействието върху околната сре-
да, Църковно настоятелство при църква „Св. Йоан Богослов” в гр. 
Карнобат

ОБЯВЯВА:
инвестиционно намерение за Консервационно-реставрационни 

дейности по фасадите и изписване в интериора на храм  „Св. Йоан 
Богослов”  в  имот № 501.1440  по плана на гр. Карнобат, Община 
Карнобат, Област Бургас

ОБЯВА

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за въздействието върху околната среда, 
Църковно настоятелство при църква „Св. Димитър” в с. Лозарево, 
община  Сунгурларе

ОБЯВЯВА:
инвестиционно намерение за Реставрация  на православен храм  

„Св.  Димитър”  в  УПИ I-209, кв. 17 по плана на с. Лозарево, Община 
Сунгурларе, Област Бургас

ОБЯВА

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за въздействието върху околната среда, 
Църковно настоятелство при църква „Св. Архангел Михаил” в гр. 
Сунгурларе

ОБЯВЯВА:
инвестиционно намерение за Консервационно-реставрационни 

дейности по фасадите и в интериора на храм  „Св. Архангел 
Михаил”  в  УПИ XVI-721, кв. 36 по плана на гр. Сунгурларе, Община 
Сунгурларе, Област Бургас

Друсаме и шофираме, 
депутатите черпят

заиграването с леките наркотици е кутията на Пандора

Водачите да се наказват само ако употребата 
е повлияла на поведението им на пътя
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пустими по НПК средства - 
веществени доказателства, 
свидетелски показания, 
специални разузнавателни 
средства и други, противо-
речи на идеята този вид де-
яния да следят от контрол-
ните органи, отговарящи за 
безопасността на движени-
ето, и наказателното про-
изводство да започва след 
проверка на пътя.

„След криминализира-
нето на управлението на 
МПС при употреба на нар-
котични вещества или техни 
аналози, част от съдебна-
та практика споделя теза-
та, че не е достатъчно дее-
цът само да е употребил, а 
е необходимо поведението 
му да е повлияно от прие-
ма“,  пишат депутатите. 

Самата съдебна практи-
ка е противоречива по те-
мата. В друга част от съдеб-
ните решения се твърди, че 
е достатъчно лицето да е уп-
равлявало автомобил след 
употреба на наркотични ве-
щества, като няма значение 
каква е концентрацията и 
дали това е повлияло на по-
ведението на водача.

Не на последно място 
вносителите смятат, че с 
предлаганите от тях проме-
ни „въпросът ще бъде раз-
решен чрез баланс меж-
ду стремежа към нулева 
толерантност спрямо по-
добни прояви и основният 
принцип, че за да се обяви 
за престъпление, деянието 
трябва да е общественоо-
пасно“.

„за“ и „против“ идеята

Георги РУСИНОВ

Може да прозвучи фрапиращо, но за седмица на те-
риторията на Община Бургас са регистрирани пове-
че надрусани шофьори, отколкото пияни. Справка от 
Областна дирекция на МВР-Бургас за „Черноморски 
фар“ показва, че случаите на водачи с наркотици в пе-
риода от 6-и до 12-и януари са пет, докато тези седна-
ли зад волана пийнали са три.

„Продължават засилените проверки на Областна ди-
рекция на МВР-Бургас за алкохол, наркотици, неправос-
пособни водачи, неправилно пресичащи пешеходци и 
шофьори, отнемащи предимството на пешеходци“, обяс-
ниха от Бургаската полиция.

В същия период са разкрити деветнадесет престъ-
пления, като сред тях има пет случая на притежание 
на наркотици.

През тази седмица от полицейската хроника става 
ясно, че има още един случай на шофьор с наркотици. 
При проверка на пътя у 31-годишен криминално проя-
вен бургазлия са открити трева около 2 грама и също 
толкова метамфетамин.

за седмица:

Повече дрогирани, 
отколкото пияни 

зад волана
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Чф Тема на деня 5

за наДрусани шофьори

През 2018-а Община Приморско дари модерен дре-
гер за отчитане на наркотици на местното Районно 
управление

Друсаме и шофираме, 
депутатите черпят
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„Черноморски фар“

Коста Димов Костов е 
роден на 21 април 1928 го-
дина в село Граматиково, 
Бургаско. От 1937 година 
живее в Бургас. Тук за-
вършва Механотехническо 
училище. През 1950 година 
завършва в Сараево и Ло-
веч Висше военновъздуш-
но техническо училище. 
Получава военно звание 
„подпоручик“ и стига до 
подполковник преди да се 

пенсионира.
В авиацията е работил 

над 40 години и е обслуж-
вал повече от 35 типа са-
молети. В бойната и граж-
данска авиация е заемал 
различни длъжности като: 
инженер на авиационен 
полк и заместник-директор 
на комплекс. Работил е на 
летищата: Ямбол, Безмер, 
Балчик, Равнец, София.

С рисуване се занимава 
от детство. Карикатурата 
му е хоби. В карикатурите 

на Коста Костов са отра-
зени не само някои от най-
актуалните проблеми на 
съвременното ни обще-
ство, но и малките човеш-
ки слабости, на които се 
натъква всеки ден, пред-
ставяйки ги с лека ирония 
и много чувство за хумор.

„Черноморски фар“ за-
почва да публикува кари-
катурите на самородния 
талант на своите страници, 
за да им се насладят и на-
шите читатели.
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Бургаски карикатурист 
на страниците на 

„Черноморски фар“
След Африканската чума ще ядем 

месо от магазина
Цената увеличили, но за качеството 

забравили

Екологично много добре, но за нас 
храна откъде?

Отглеждали марихуана, но полици-
ята ги хвана!

Весела ГОранОВа

Как японски моряци са се 
заблудили, че в социалисти-
ческа България по кината 
свободно дават порнофилми, 
разказа по време на откри-
ването на изложбата си „С 
дъх на кино“ художничката 
Радка Караивонова. Целият й 
съзнателен живот преминава 
като творец на плакати и афи-
ши на филми по бургаските 
кина. Разбира се, във весела-
та, от днешна гледна точка, 
случка е замесена основно 
тя, която допуснала гаф при 
рисуването на афиша.

През 80-те години за раз-
пространение по бургаските 
кина пристигнал и японски 
филм. „Той беше на социал-
на тематика. Но си харесах 
едни йероглифи от списание 
и реших да ги добавя, за да 
придам повече изящество в 
плаката без да знам какво е 
тяхното значение. Оказа се, 

че така се изписвало на 
японски секс и порно. За 
щастие ми се размина и 
трябваше само да нарисувам 
отново плаката без да приба-
вям йероглифи", разказва по 
време на откриването Раче-
то, както всички я познават в 
културните среди на града.

В затворената зад желяз-
ната завеса страна трудно 
някой би разбрал за грешка-
та, но ето че това се случило, 
защото в Бургас акостирал 
кораб с японски моряци. 15 
от тях както се разхождали 
по „Александровска“ (тога-
вашната улица „Първи май“) 
били привлечени от плаката 
и решили да изгледат филма, 
който рекламирал японско 
порно. Попитали продавач-
ката на билети на касата на 
английски език: „Секс?", 
„Порно?". Стресирана жена-
та започнала да клати отри-
цателно глава.

Веднага Караиванова била 

извикана от шефа на Кине-
матографията и набързо за-
личила йероглифите.

По онова време рекламата 
на филмите е била само по 
афиши и плакати, рисувани 
от художници. „Събираха ни 
в Стара Загора и ни прожек-
тираха филмите предпреми-
ерно, даваха ни едни черно-
бели снимки на основните 
персонажи. След това се 
прибирахме и започваше ри-
суването с водни бои и четка 
върху картон“, разказа още 
художничката. 

В експозицията са събра-
ни 15 плаката от филми, из-
лезли на големия екран през 
80-те и 90-те години на XX 
век. Посетителите на излож-
бата могат да видят плакати-
те към „Вкус на бисер" - 1984 
година с режисьор Вили Цан-
ков с участието на Георги 
Черкелов, Анани Явашев, Йо-
сиф Сърчаджиев и други, 
„Извънземното" - 1982 година 
на режисьора Стивън Спил-
бърг, „Рамбо III" - 1988 година 
на режисьора Питър Макдо-
налдс с участието на Силвес-
тър Сталоун, „Турист по не-
воля" - 1988 година на режи-
сьора Ларънс Казданс с 
участието на Джина Дейвис 
(„Оскар" за поддържаща ро-
ля) и Бил Пулман, „Зов за за-
връщане" - 1990 година на ре-
жисьора Пол Верховен с 
участието на Арнолд Швар-
ценегер и Шарън Стоун и 
други.

Изложбата „С дъх на кино“ 
се организира със съдей-
ствието на Община Бургас с 
медийното партньорство на 
сайта chernomorie-bg.com. В 
нея са включени плакати на 
култови филмови заглавия, 
сред които и носители на на-
градите „Оскар" и „Златна 
палма". 

Светлин СВЕтЛЕВ

Проф. Георги Янков беше 
избран за ректор на Наци-
оналната художествена 
академия с най-много гла-
сове - 63. С него се състе-
заваха проф. Божидар Бон-
чев и доц. д-р Бойка Донев-
ска. Проф. Велислав Мине-
ков, който пръв се похвали 
в социалните мрежи, че ще 
е ректор, не представи 
платформа и отпадна от 
състезанието.

Досегашният ректор 
проф. Николай Драчев по-
даде оставка преди Коледа 
след новината, че Худо-
жествената академия е из-
правена пред фалит. Проф. 
Георги Янков е от катедра 
„Плакат и визуална кому-
никация” и досега беше ди-
ректор на филиала на НХА 
в Бургас.

Георги Янков е роден 
през 1964 година в град Со-
фия. Завършва средното 
си образование в Средно 
художествено училище по 
приложни изкуства - Со-
фия. През 1990 година се 
дипломира в Национална-
та художествена академия, 
специалност „Плакат".

От 1995 година е препо-
давател в НХА - катедра 
„Плакат", по дисциплините 
"Плакат" и "Екранна графи-
ка". През 2018 година огла-
ви филиала на висшето 
учебно заведение в Бургас, 
единствен в страната, като 
беше и един от радетелите 

за неговото разкриване. 
„Уважаеми проф. Янков,
Искрено Ви поздравявам 

за високата чест и логич-
ния избор именно Вие да 
сте новият ректор на Наци-
оналната художествена 
академия. Убеден съм, че 
ще работите с ум и сърце 
за нейното развитие, за 
добрата подготовка и реа-
лизация на българските 
творци.

Благодаря за съвместни-
те усилия и прекрасните 
емоции при откриването 

на филиала на НХА в Бур-
гас. Като негов директор в 
първите две години от съ-
ществуването му Вие оста-
вихте своята следа в бурга-
ската култура, в нашето об-
разование и изкуство.

Желая Ви здраве и енер-
гия, за да довеждате до ус-
пешен край всяко ново на-
чинание. Не забравяйте 
Бургас, както няма да Ви 
забравим и ние!", написа 
кметът Димитър Николов в 
поздрав до него след избо-
ра.

Директорът на филиала на 
НХА оглави Академията

Японски моряци са се заблудили  
по киноафиш с йероглиф, показващ порно 

През соца 
в Бургас



Публичното обсъждане 
на проекта за Бюджет-2020 
препълни Заседателната 
зала на 14 януари т.г. Пока-
ната на кмета Васил Едрев 
и интересът към финансова-
та рамка събраха граждани, 
общински съветници, кмето-
ве на населени места, пред-
ставители на служби и ин-
ституции, на спортни клубо-
ве и организации.

Главният финансист на 
Община Айтос Станка Гос-
подинова презентира про-
екта. Господинова предста-
ви пред широката аудитория 
очакваните приходи, разхо-
дите и средствата, заложе-
ни в капиталовата програ-
ма. „Рамката на проекта за 
Бюджет-2020 е отворена, в 
окончателен вид бюджетът 
ще бъде приет на заседание 
на Общинския съвет. Общи-
на Айтос е финансово ста-

билна, нямаме задължения. 
Бюджетът е балансиран и 
изпълним”, коментира кме-
тът Васил Едрев.

Стана ясно, че общият 
размер на разходите в про-
екта за Бюджет-2020 е 25 040 
816 лв. От тях за: 

Делегирани от държавата 
дейности: 

Функция „Общи държавни 

служби“ - 1 456 408 лв.
Функция „Отбрана и си-

гурност“ - 566 818 лв. 
Функция „Образование“ - 

12 756 723 лв., от тях за дет-
ските градини - 2 578 552 лв., 
за полудневни подготвител-
ни групи - 94 437 лв., за нес-
пециализирани училища на 
делегиран бюджет - 8 923 
907 лв., за професионална-
та гимназия по селско сто-
панство -  911 223 лв., за ре-
сурсно подпомагане - 90 423 
лв., за други дейности по об-
разованието - 90 423 лв.

Функция „Здравеопазва-
не“ - 605 657 лв., в т.ч. Дет-
ски кухни и яслени групи - 
172 226 лв., за здравни ка-
бинети в детските градини 
и училищата - 393 132 лв., за 
други дейности по здравео-
пазването - 40 299 лв.

Функция „Социално под-
помагане и грижи“ - плани-

рани са 888 675 лв., в т.ч. за 
Дома за стари хора - 313 296 
лв., за Дневните центрове 
за лица с увреждания - 400 
210 лв., за Защитено жили-
ще - 149 200 лв., за присъде-
ни издръжки - 1 250 лв. За-
вишена е субсидията за чи-
талищата - 250 560 лв.

Функция „Почивно дело, 
култура и религиозни дей-

ности“ - 256 615 лв. Записа-
ните в проекта общи разхо-
ди за държавни дейности са 
в размер на 16 530 896 лв., 
а разходите за дофинанси-
ране на делегираните дър-
жавни дейности за общин-
ска служба по изборите, 
за заплати и осигурителни 
вноски, за ученически пре-
вози, капиталови разходи 
и авариен ремонт на чита-
лището в с. Мъглен  - общо  
970 000 лв.

Общите разходи за Мест-
ни дейности са в размер на 
7 539 920 лв., разпределени 
по функции: 

Общи държавни служби - 
994 339 лв., в т.ч. Общинска 
администрация - 610 513 лв., 
Общински съвет - 382 400 
лв., други - 1426 лв.

Отбрана и сигурност - 86 
000 лв., в т.ч. Превантивна 
дейност за намаляване на 
бедствията - 75 000 лв. и лик-
видиране на последици от 
бедствия - 11 000 лв. 

Образование - 1 051 800 
лв., в т.ч. детски гради-
ни - 909 800 лв., други дей-
ности по образованието - 
142 000 лв.

Здравеопазване - 61 000 
лв. за детски кухни и ясле-
ни групи.

Социално подпомагане 
и грижи - 596 200 лв., в т.ч. 
Домашен социален патро-
наж - 383 500 лв., клубове 
на пенсионера и инвалиди 
- 18 500 лв.,  други служби и 
дейности по подпомагане - 
192 000 лв.

БКС и опазване на окол-
ната среда - 2 392 843 лв., в 
т.ч. Водоснабдяване и кана-
лизация - 80 660 лв., Освет-
ление на улици и площади 

-  527 000 лв., Изграждане и 
ремонт на уличната мрежа 
- 213 723 лв., Управление на 
дейностите по околна сре-
да - 36 000 лв., Озеленява-
не - 468 510 лв., Чистота - 1 
268 785 лв., Управление на 
дейностите по отпадъците - 
83 165 лв.

Култура и религиозни дей-
ности - 1 075 850 лв., Иконо-
мически дейности и услуги 
- 636 188 лв., в т.ч. Спортна 
база и спорт за всички - 465 
210 лв., Музеи - 3000 лв., Ра-
диотранслационни възли - 
34 290 лв., Обредни домове 
и зали - 222 910 лв., Зоопарк 
- 182 300 лв., други дейности 
по културата - 168 140 лв.

Икономически дейности 
и услуги - 636 188 лв., в т.ч. 
други дейности по селското 
стопанство - 32 700 лв., под-
дръжка и ремонт на пъти-
ща -  173 778 лв., други дей-
ности по транспорта и пъти-
ща - 20 000 лв., туристически 
бази - 3500 лв., общински па-
зари и тържища - 37 490 лв., 
приют за безстопанствени 
животни - 31 320 лв., други 
дейности по икономиката - 
337 400 лв.

Разходи, некласифицира-
ни в други функции -  645 000 
лв., в т.ч. резерв за непред-
видени и неотложни разхо-
ди - 240 000 лв., евентуал-
ни лихви по заем от фонд 
„Флаг” - 60 000 лв., резерв 
за текущ ремонт на общин-
ски пътища и улична мрежа 
- 345 700 лв.

Завишени са планирани-
те субсидии от общинския 
бюджет - за спортните клу-
бове - 110 000 лв. и разходи-
те за културния календар на 
Общината - 100 000 лв. Суб-

сидията на Туристическото 
дружество е 3000 лв., за му-
зеите - 3000 лв., за РСПБ-
ЗН - 3500 лв., сектор СОД 
-  4000 лв. За масови спорт-
ни мероприятия са заложе-
ни 15 000 лв.

Целевата субсидия от ЦБ 
за капиталови разходи - 
2020 е в размер на 777 700 
лв., от които - за основен ре-
монт на уличното осветле-
ние - 210 000 лв., други целе-
ви разходи - 222 000 лв. Раз-
ходите, заложени за рекон-
струкция и рехабилитация 
на водопроводната мрежа - 
евросредства по общински 
проект са 3 460 406 лв., плюс 
27 000 лв. собствени бю-
джетни средства. За проек-
тиране на четирилентов път 
са отделени 20 000 лв.

Още за приходите и раз-
ходите в проекта за бюджет-
2020, в следващия брой на 

„Народен приятел“.
Освен граждани и пред-

ставители на институции, 
организации и общинска ад-
министрация, на публичното 
обсъждане на проекта дой-
доха и общински съветни-
ци. Атанас Маринов от БСП 
направи две предложения. 
Първото, да бъде изграде-
на фитнес зона на открито 
на стойност 2 320 лв. за уре-
дите и около 2000 лв. - за на-
стилка. Второто предложе-
ние на Маринов беше за по-
ставяне на „легнал полицай” 
на кръстовището на улици-
те „Димитър Зехирев” и “Ге-

орги Бенковски”. Във връзка 
с предложението е събрана 
подписка през миналата го-
дина, каза още общинският 
съветник. Руси Русев - об-
щински съветник, зададе въ-
проси за статута и бъдеще-
то на сгради на територия-
та на града. Иван Вълев - хи-
жар в местността Бяла река 
предложи в бюджета да бъ-
дат заложени средства за 
пътя към хижите над с. То-
полица, или пътят да бъде 
даден на концесия. Стоянка 
Макакова поиска Общината 
да вземе решение, клубът на 
улица „Станционна” да не 
се ползва за търговска дей-
ност. Макакова имаше пита-
не и за заложените в про-
екта заплати и издръжка за 
различните функции и дей-
ности, които се осигуряват 
от общинския бюджет.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

17-19 ЯНУАРИ 2020, бр. 357 

Кметът и айтозлии  
обсъждаха проекта за Бюджет-2020
Ето как е планирано 

разходването на 
бюджетните пари

Кметът Васил Едрев и гл. финансист Станка Господинова представиха про-
екта и отговаряха на въпроси на присъстващите в залата

Прозрачност  
и Публичност

Ротари клуб - Айтос кани айтозлии 
на среща с проф. Владимир Данов
Януари е месец на про-

фесионалната служба в 
Ротари. По този повод 
през месец януари Ротари 
клуб - Айтос ще предста-
ви лекарската професия с 
една изключително изваст-
на личност в медицината -  
проф. Владимир Данов.

 ПОКАНА
Ротари клуб - Айтос ОР-

ГАНИЗИРА среща с проф. 
Владимир Данов - изпъл-
нителен директор на Бъл-
гарския кардиологичен ин-
ститут, на тема „Лекарска-
та професия, заболявания 

на сърдечно-съдовата сис-
тема и тяхното съвременно 
лечение”! 

Отправяме покана към 
всички заинтересовани - 
медицински работници, пе-
дагози, ученици, пациен-
ти, граждани и обществе-
ници. Вход свободен! За-
повядайте! 

Срещата ще се прове-
де на 23 януари (четвър-
тък), от 14.30 часа, в Засе-
дателната зала на Общи-
на Айтос.

Още за визитата и кой 
е проф. Данов, на стр.3

Честит празник на Став-
рофорен свещеноиконом Ро-
мил Негозов!

На 16 януари 2020 година, 
Ставрофорен свещеноико-
ном, Негово Високоблаго-
вействейнство о. Ромил Не-
гозов, празнува в Деня на 
Св. Преподобни Ромил Ви-
дински! 

Пожелаваме му здраве и 
успехи на всички духовни и 
лични начинания! 

Нека да носи достойно име-
то на Св. Преподобни Ромил 
Видински с непрекъсваща 
грижа за местната христи-
янска общност, и уверено да 
следвате стъпките на своя не-
бесен покровител!

Честит празник!



РЕШЕНИЕ
Номер 1715, 18.10.2019 година, град  Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XVІ–ти състав, в откри-

то заседание на деветнадесети септември, две хиляди и де-
ветнадесета година, в състав:

Председател: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА
Членове: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ГАЛЬОВ
Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: Дарин Христов
като разгледа докладваното от съдията Д.Гальов админи-

стративно дело № 1194 по описа за 2019 година, за да се про-
изнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раз-
дел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на Окръжна прокуратура – Бургас 
срещу разпоредбите на чл.3; чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 
2006г. за опазване на обществения ред в община Айтос (На-
редбата), приети с изменение на подзаконовия нормативен 
акт, с Решение № 201 от 09.04.2009г., по протокол № 20, както 
с изменение с Решение № 374 от 19.12.2009г., по протокол № 
27 на Общински съвет – Айтос.

Прокуратурата счита, че трите оспорени разпоредби проти-
воречат на процесуалноправни разпоредби, материалноправ-
ни норми от по-висок ранг, както и целта на закона, поради ко-
ето са незаконосъобразни и иска същите да бъдат отменени. 
Сочи, че при приемане на описаните разпоредби от Наредбата 
е нарушен принципа, обективиран в чл.26, ал.1 от ЗНА, в при-
ложимата редакция / обн.ДВ, бр.46 от 2007г./, съгласно който 
изработването на проект на нормативен акт се извършва при 
зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откри-
тост и съгласуваност. Сочи се, че в чл.26, ал.2 от този зако-
нов текст е предвидено преди внасяне на проект за издаване 
или приемане от компетентния орган съставителят на проекта 
го публикува на интернет страницата съответната институция 
заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересова-
ните лица се предоставя най-малко 14 дневен срок за предло-
жения и становища по проекта. Прокурорът сочи, че в препи-
ската такива доказателства не са приложени, поради което 
не е установено по надлежен ред изпълнение на цитираните 
законови изисквания от процесуалноправна страна. Наред с 
това липсвали и мотиви към предложените проекти от кмета 
на общината, видно от предложенията внесени съответно на 
07.04.2009г. и на 07.12.2009г. не се съдържали данни че проек-
тите или съобщенията за тях са били обявени, преди внасяне-
то им за разглеждане от общинския съвет. Въз основа на ци-
тираните съществени нарушения на производствените прави-
ла, допуснати при приемане процесните изменения на наред-
бата, се прави искане за отмяна на оспорените три подзако-
нови разпоредби, като незаконосъобразни. Отделно от това, 
сочи, че конкретно текста на чл.3, ал.4 от наредбата противо-
речи и на материалноправна норма от по-висока степен, ко-
ято се оспорва на това основание, в условието на евентуал-
ност, т.е. ако съдът не приеме аргументите за процесуална не-
законосъобразност на трите оспорени норми.

В съдебно заседание протестиращата ОКРЪЖНА ПРОКУРА-
ТУРА-Бургас, чрез участващия в заседанието прокурор, под-
държа протеста и искането за отмяна на оспорените разпо-
редби. Претендира присъждане на разноски, включващи су-
мата от 20.00 лева платена такса за публикуване на оспорва-
нето в Държавен вестник.

Ответникът- ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– АЙТОС, редовно призо-
ван, не изпраща представител.Представя административната 
преписка по издаване на оспорения подзаконов нормативен 
акт. Не се изразява становище по оспорването.

Съобщението за оспорване на трите разпоредби от цитира-
ния подзаконов нормативен акт бе публикувано в Държавен 
вестник, бр.49 от 21.06.2019г. /л.120 и л.129 от делото/. Към ос-
порването не са се присъединили други субекти в срока, съ-
гласно чл.189, ал.2 от АПК, респективно други лица не са кон-
ституирани като страни в това производство.

Административен съд– град Бургас, като взе предвид дово-
дите и становищата на страните, съобразно представените по 
делото доказателства и въз основа разпоредбите на закона, 
намира за установено следното:

С докладна записка от 20.06.2006г. (л.9), на основание чл.22, 
ал.1 от ЗМСМА, кметът на община Айтос сезирал общинския 
съвет относно необходимостта от отмяна на съществуващата 
до този момент Наредба № 1 от 1996г. за опазване на общест-
вения ред, околната среда и приветливия вид на населените 
места на територията на община Айтос, приета с решение № 
13 от Протокол № 4 на ОбщС-Айтос. С отмяната на предход-
ния нормативен акт било предложено приемане на процес-
ната Наредба № 3 от 2006г. за опазване на обществения ред 
и околната среда в община Айтос. Наредбата била приета на 
заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 28.06.2006г. 
и отразено в Протокол № 35 от същата дата.

Към момента на приемане Наредба № 3 от 2006г., оспоре-
ният чл.3 е имал следното съдържание:

Ал.1„Който нарушава почивката на гражданите чрез създа-
ване на шум в населените места от всякакъв вид дейност за 
времето от 14 до 16 часа, от 22 до 06 часа през зимния пери-
од и от 23 до 05 през летния период се наказва с глоба от 20 
до 100 лева.“

Ал.2 „Ако нарушението по ал.1 произлиза от заведения за 
хранене и развлечение, увеселителни, хазартни заведения, 
дискотеки, кафетерии и др. подобни, наказанието е глоба от 
50 до 200 лева.“

 Ал.3 При нарушения по ал.2 кметът на общината със запо-
вед определя работното време на заведенията.“

 Ал.4„Който гърми с всякакъв вид оръжие, използва пиро-
технически средства или други подобни приспособления на 
сватби, увеселения и други обществени места се наказва с 
глоба от 50 до 200 лева.“

Ал.5“ Собствениците на кучета, отглеждани в домовете, които 
допускат кучетата им да създават шум в часовете на почивка, 
посочени в ал.1 се наказват с глоба от 20 до 100 лева.“

При първоначалното приемане на наредбата текст, посочен 
като „чл.3а“ не съществувал.

Към момента на приемането на подзаконовия акт, оспоре-
ният чл.37 е имал следното съдържание:

Ал.1„Който продава спиртни напитки и тютюневи изделия 
на малолетни и непълнолетни граждани се наказва с глоба 
от 50 до 200 лева.“.

Ал.2 „Забранява се на лица, ненавършили 16 годишна въз-
раст посещения в заведения след 22 часа без да бъдат придру-
жени от родител или друго пълнолетно дееспособно лице  .“

Ал.3 „Забранява се на лица, ненавършили 18 годишна въз-
раст посещението в заведенията за хазарт.“

 Ал.4„Собствениците или наемателите на заведения, които 
допускат извършването на нарушения по предходните алинеи 
се наказват с глоба от 50 до 200 лева.“

Ал.5 „Родителите, попечителите или настойниците на лица, 
ненавършили 16 годишна възраст, които са допуснали тези 
лица да извършат нарушения по ал.2 и 3 се наказват с глоба 
от 50 до 200 лева.“

С предложение, ведно с проект, изх.№ 61-00-104 от 07.04.2009г. 

кметът на община Айтос предлага на общинските съветници да 
промени текстовете на чл.3 от наредбата, както и да създаде 
нов текст- чл.3а, които промени били инициирани в резултат 
на предложение от Районна прокуратура- гр.Айтос, както и 
във връзка с уреждане на нововъзникнали обществени отно-
шения в областта на опазване на обществения ред, които не 
са предвидени в първоначалния текст на наредбата.

Предложението е обсъдено като т.1 от дневния ред на засе-
данието на Общ. съвет-Айтос, като е прието с гласовете на 29 
общински съветника, а „против“ и „въздържал се“ не е гласу-
вал нито един от присъстващите членове на колективния ор-
ган. При това положение, с Решение № 201 на общинския съ-
вет бил приет текста на чл.3 от наредбата, който съществува 
и понастоящем, а именно:

Чл.3 /1/ „Забранява се извършването в населените мес-
та на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибра-
ции, излъчвания, замърсявания и други надвишаващи допус-
тимите норми, съгласно действащото законодателство на Ре-
публика България.“

/2/ „За нарушаване на забраната по ал.1 се предвижда санк-
ция глоба за физически лица в размер от 50 до 500 лева и иму-
ществена санкция за ЮЛ и ЕТ в размер от 200 до 1000 лева.“

/3/ “Който нарушава почивката на гражданите чрез извърш-
ването на дейности от битов и/или стопански характер, предиз-
викващи шум в населените места за времето от 14 до 16 часа 
и от 22 до 06 часа през зимния период и между 23 и 06 през 
летния период, се наказва с глоба от 40 до 200 лева.“

/4/ „Когато нарушенията по ал.3 произлизат от заведения 
за хранене и развлечение, хазартни заведения, увеселителни 
заведения, дискотеки, кафетерии, зали за компютърни игри, 
интернет клубове и др., в или извън закритите им помещения, 
се предвижда наказание имуществена санкция в размер от 
50 до 500 лева. При констатирани най-малко три нарушения по 
настоящата алинея, установени с влязло в сила наказателно 
постановление, кмета на общината наред с наложената иму-
ществена санкция издава заповед, с която определя намале-
но работно време, съобразено с часовите зони по ал.3, за пе-
риод от един до шест месеца. “

/5/ „Който носи хладно оръжие на обществени места, освен 
ако се касае за културни, спортни нужди или военни цели, се 
наказва с глоба от 50 до 500 лева.“

 /6/ „Който носи или ползва газово оръжие в заведения, дис-
котеки, училища или други обществени сгради и места, с из-
ключение на охранителите на изброените обекти, се наказва 
с глоба от 100 до 500 лева.“.

Първоначалните текстове на ал.4 и на ал.5 променят поре-
дността си като отделни алинеи на чл.3, т.е. „ал.4“ се наиме-
нува като алинея 7, а „ал.5“ се променя на алинея 8.

Със същото изменение на подзаконовия акт, се създава нов 
текст, а именно чл.3а, който гласи, както следва:

Чл.3а /1/ „Работното време на търговските обекти се опре-
деля от собственика, наемателя или ползвателя съгласувано 
с община Айтос и РПУ-Айтос.“

 /2/ „Лицата по ал.1 са длъжни да осигурят охранително-про-
пускателния режим в заведенията, съгласувано с органите на 
МВР, с цел недопускането в заведенията на лица с огнестрел-
но, газово и друго оръжие. За допуснати нарушения по насто-
ящата алинея се предвижда наказание имуществена санкция 
в размер на 500 до 1000 лева.“

/3/ „Удължаване на определеното по ал.1 работно време след 
22 часа през зимния период и след 23 часа през летния период 
се извършва със заповед на кмета на общината, след подава-
не на заявление, придружено от следните документи:

1.Протокол от акредитирана лаборатория, удостоверява-
ща спазването на хигиенните норми на пределно допустими-
те нива на шума;

2.Копие от удостоверение за категоризация на обекта или 
копие от разрешение за въвеждане в експлоатация;

3.Удостоверение от РПУ-гр.Айтос за липса на констатира-
ни нарушения на обществения ред в съответния търговски 
обект за период от 12 месеца, предхождащи месеца на пода-
ване на заявлението;

4.Удостоверение за актуално състояние на търговеца, осъ-
ществяващ дейност в обекта, ако същия не е пререгистриран 
по новия ред“

/4/ „Издаденото разрешение за удължено работно вре-
ме се отменя със заповед на кмета на общината в следни-
те случаи:

1.При констатирани 3 или повече последователни наруше-
ния в рамките на една календарна година, установени с влез-
ли в сила наказателни постановления, придружени с прото-
кол за измерване на шума в съответствие с хигиенните нор-
ми за пределно допустими нива на шум в жилищни, общест-
вени сгради и жилищни райони;

2.По мотивирано предложение на органите на МВР след 
констатиране на нарушение на обществения ред, установе-
ни по надлежния ред.“

Текстът на чл.3а от наредбата не е променян до настоящият 
момент, с изключение на израза „съгласувано с органите на 
МВР“, съдържащ се в алинея 2 на чл.3а, в която част нормата 
била отменена с влязло в сила Решение № 679 от 04.04.2019г. 
на Административен съд- гр.Бургас, по адм. дело № 171 по оп-
иса за 2019г. на същия съд.

С поредно предложение, ведно с проект, изх.№ 61-00-277 от 
07.12.2009г. кметът на община Айтос предлага на общинския 
съвет да измени текста на чл.37 от наредбата, като предлага-
ните промени били обосновани от изменение и допълнение на 
Закона за закрила на детето, респективно въведените в него 
санкции, като било инициирано и от писмо на началника на 
РПУ-Айтос от 20.11.2009г.

Предложението е обсъдено по време на заседанието на 
Общ. съвет-Айтос, като е прието с гласовете на 15 общински 
съветника, гласували „против“ няма, а 10 от присъстващите 
членове на общинския съвет са гласували „въздържал се“. 
При вземане на решението са присъствали повече от поло-
вината от общия брой на общинските съветници, поради кое-
то е налице изискуемия кворум за провеждане на заседание 
и вземане на решения от компетентността на  колективния ор-
ган. При това положение, с Решение № 374 на общинския съ-
вет бил приет текста на чл.37 от наредбата, който съществува 
и понастоящем, а именно:

В текста на чл.37 /1/ се променя размера на санкцията, като 
от „глоба от 50 до 200 лева“ се променя на „глоба или имущест-
вена санкция от 2000 до 4000 лева“.

/2/ „Забранява се посещението в заведения на лица, без да 
бъдат придружени от родители, настойници, попечители или от 
друго дееспособно лице, след 20 часа до 06 часа, ако не са на-
вършили 14 години, съответно след 22 часа до 06 часа, ако са 
навършили 14 години, но не са навършили 18 години.“

В алинея 4 се променя размера на санкцията, като от „гло-
ба от 50 до 200 лева“ се променя на „глоба или имуществена 
санкция от 2000 до 5000 лева, а при повторно нарушение – от 
5000 до 8000 лева.“

 /5/ „Родители, настойници и попечители, които допуснат 
нарушение на забраната по ал.2 и ал.3, се наказват с глоба 
от 300 до 500 лева.“

При така направените фактически констатации, съдът обо-
сновава следните правни изводи:

Оспорването е ДОПУСТИМО.
Съгласно чл.186, ал.2 от АПК прокурорът може да подаде 

протест срещу подзаконов нормативен акт, а според чл.16, 
ал.1, т.1 и т.3 от АПК прокурорът следи за спазване на закон-
ността в административния процес като предприема дейст-
вия за отмяна на незаконосъобразни административни и съ-
дебни актове и започва или встъпва във вече образувани по 
АПК производства и когато прецени, че това се налага от ва-
жен държавен или обществен интерес.

Съгласно чл.185, ал.2 от АПК, подзаконовите нормативни ак-
тове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни раз-
поредби, а според текста на чл.186, ал.1 от АПК, същите могат 
да бъдат оспорени без ограничение във времето.

В конкретният случай, съдебното производство било об-
разувано по протест на прокурор от ОП-гр.Бургас срещу три 
отделни разпоредби, а не срещу целия подзаконов нормати-
вен акт.

Наредбата, чиито разпоредби са протестирани е приета, в 
цялост, от компетентен орган – Общински съвет Айтос, който 
съгласно чл.76, ал.3 от АПК, във вр. с чл.8 от ЗНА и чл.21, ал.2 
от ЗМСМА е овластен с нормотворческа компетентност да при-
ема нормативни актове, каквито са наредбите, правилниците 
и инструкциите, които по своя характер и според йерархията 
на нормативните актове са подзаконови такива.

 Не е налице и порок във формата – оспорените разпоред-
би на Наредбата са приети при съблюдаване на необходима-
та форма.

Относно административно-производствените правила:
Правилата за изработване на проекти на нормативни акто-

ве (вкл. подзаконови) и тяхното приемане са императивно ус-
тановени в ЗНА. Като взе предвид редакцията на закона към 
момента на приемане на измененията на Наредбата, с двете 
цитирани решения на Общински съвет- Айтос, съответно Ре-
шение № 201 от 09.04.2009г. /по отношение нормите на чл.3 и 
чл.3а от подзаконовия акт/ и с Решение № 374 от 19.12.2009г. 
/досежно разпоредбата на чл.37 от наредбата/, съдът устано-
ви, че компетентният орган – Общински съвет Айтос не е спа-
зил производствените правила по изработване на проект и 
приемане на Наредбата. В този смисъл, налице е основание 
за отмяна на протестираните три разпоредба, съгласно чл.146, 
т.3 от АПК, т.е. като приети при съществено нарушение на ад-
министративно-производствените правила. Това е така, за-
щото съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА (в редакцията ДВ, бр.46 от 
12.06.2007г. в сила към момента на приемане на трите оспоре-
ни разпоредби преди внасянето на проект на нормативен акт 
за издаване или приемане от компетентния орган съставителят 
на проекта го публикува на интернет страницата на съответ-
ната институция, заедно с мотивите, съответно доклада, като 
на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен 
срок за предложения и становища по проекта.

Въз основа на протеста, ответната страна представила пис-
мени доказателства по приемане на Наредбата, т.е. матери-
алите съдържащи се в преписката по процедираните две из-
менения. По своето естество тези изменения съществено 
променят текстовете на две норми, които били част от систе-
матиката на подзаконовия нормативен акт с приемането му, 
но тъй като променят толкова съществено неговото първона-
чално съдържание, а и го допълват със приемането на нова-
та разпоредба /чл.3а/, тези изменения следвало да са съпът-
ствани от необходимите процедури за публикуване и разгла-
сяване на проекта, в съответствие с принципите на откритост 
и съгласуваност. В представената по делото административ-
на преписка, следва да се съдържат и доказателства относ-
но начина на приемане на Наредбата в първоначалния вид, 
както и приемане на процесните изменения. Доколкото уста-
новяването на факти, които имат правно значене се извърш-
ва чрез представяне на доказателства за тяхното осъществя-
ване, съдът счита, че от представените от страните доказа-
телства не се установява, че преди внасяне за разглеждане 
и приемане от общинския съвет на проект за изменения в На-
редбата, които включват чл.3, чл.3а и чл.37 същият да бил пуб-
ликуван по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА (в относимата редакция 
ДВ, бр.46 от 12.06.2007г.).

При тези факти, съдът приема, че при приемане действащи-
те редакции и на трите оспорени разпоредби, редът по чл.26, 
ал.2 от ЗНА (в относимата редакция ДВ, бр.46 от 12.06.2007г.) 
не бил спазен, като по този начин заинтересованите лица са 
били лишени от възможността да се запознаят със съдържа-
нието на нормите и за да изразят становища, както и да на-
правят евентуално предложения по тяхното изменение. Посо-
ченият порок обосновава незаконосъобразност на тази раз-
поредба, по смисъла на чл.146, т.3 АПК– допуснато съществе-
но нарушение на административно-производствените прави-
ла и е основание за отмяна на трите разпоредби.

По изложените съображения съдът приема, че протестът на 
прокурора относно тези три норми е ОСНОВАТЕЛЕН и след-
ва да бъде уважен, като бъдат отменени незаконосъобразните 
норми на чл.3, чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 2006г. за опаз-
ване на обществения ред в Община Айтос /приета с Решение 
№ 415 от 28.06.2006г., протокол № 35, в сила от 21.08.2006г., из-
менена с Решение № 201 от 09.04.2009г., протокол № 20, изме-
нена с решение № 374 от 19.12.2009г., протокол № 27 и други,  
както и последно изменена с Решение № 679 от 04.04.2019г. на 
Административен съд- гр.Бургас, по адм. дело № 171 по опи-
са за 2019г./.

При този изход от спора, основателно е и искането, да се 
присъдят разноските по делото в полза на протестиращата 
прокуратура, а именно сумата от 20.00 /двадесет/ лева, пред-
ставляващи платена от тази страна такса за публикуване на 
съобщение в Държавен вестник, на основание чл.188, вр. с 
чл.181, ал.1 от АПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.193, ал.1 от 
АПК, Административен съд – Бургас, ХVІ- състав,

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от ОП-гр.Бургас, разпоред-

бите на чл.3, чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 2006 г. за опаз-
ване на обществения ред в Община Айтос /приета с Решение 
№ 415 от 28.06.2006г., протокол № 35, в сила от 21.08.2006г., из-
менена с Решение № 201 от 09.04.2009г., протокол № 20, изме-
нена с решение № 374 от 19.12.2009г., протокол № 27 и други,  
както и последно изменена с Решение № 679 от 04.04.2019г. на 
Административен съд- гр.Бургас, по адм. дело № 171 по описа 
за 2019г./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на Окръжна прокурату-
ра –гр.Бургас направените по делото разноски, възлизащи на 
сумата от 20.00 /двадесет/ лева, която съставлява платена так-
са за публикуване на оспорването в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира, в 14-дневен 
срок от съобщаването му на страните, пред Върховния адми-
нистративен съд на Република България.

РЕШЕНИЕТО, след влизането му в законна сила, да се обя-
ви по начина, по който е била обявена Наредбата за опазва-
не на обществения ред в община Айтос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.
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22% ръст на произшествията през 2019 
година отчитат айтоските огнеборци

Община Айтос
ВАЖНО ЗА ВСЕКИ АЙТОЗЛИЯ!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови 
отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, 
дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

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

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

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321.

Община Айтос

Общинска администрация
Няколко съвета за по-чист въздух!

В разгара на зимния отоплителен сезон, няколко съвета 
към гражданите на общината, които ще помогнат във въз-
духа да се отделят по-малко фини прахови частици, вред-
ни за човешкото здраве.

На територията на Община Айтос голям брой домакин-
ства се отопляват на дърва.  Добре е да знаете, че горе-
нето на сухи, а не на току-що отсечени дърва, ще намали 
с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици.

Друга важна полза от горенето на сухи дърва е, че те 
са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се 
постигне желаният комфорт на отопление, ако, разбира 
се, комините са добре почистени от сажди.

Ако се отоплявате с въглища, също можете да пред-
приемете определени стъпки, с което да допринесете за 
по-чист въздух. Можете да купувате въглища с по-висо-
ко енергийно съдържание, защото те съдържат по-мал-
ко сяра и пепел, и съответно при изгарянето им се еми-
тират по-малко вредни вещества. А и такива въглища са 
с по-високо енергийно съдържание, и за сезона ще Ви е 
нужно по-малко количество. Затова, при покупка на въ-
глища е добре да поискате от продавача сертификат за 
калоричността им.

Ако всички се съобразяваме с тези съвети, това ще по-
могне във въздуха да се отделят по-малко фини прахови 
частици, вредни за човешкото здраве.

На 23 януари т.г., местната 
пожарна служба в Айтос ще 
отчете и анализира дейност-
та си през 2019 г.. „Народен 
приятел“ в аванс научи, че 
произшествията, в сравне-
ние със същия период на 
предходната година, беле-
жат ръст с около 22%. 

Според отчета на служ-
бата, по-високият брой на 
произшествията се дължи 
на сериозното повишава-
не на пожарите без загуби 
в сухи треви и отпадъци с 
24%. Според вида на отрасъ-
ла, най - много са пожарите 
в жилищно-комуналния сек-
тор, на второ и трето място 
са транспортът и енергети-
ката. Основни причини са 
нарушаването на елемен-
тарни правила за пожарна 
безопасност през пожаро-
опасните сезони и недос-
татъчната противопожарна 
култура на гражданите. 

Общият брой на пожарите 
в общините Айтос и Руен са 
237, съответно 188 и 49. По-
жарите с материални щети 
през м.г. са общо 62 - 47 в 

община Айтос и 15 - в об-
щина Руен. Пожари без за-
губи, в сухи треви и отпадъ-
ци са 175, при 143 пожара 
през 2018 г. Отново запал-
ванията са повече в общи-
на Айтос - 141, за община 
Руен броят им е 34.

Шест са аварийно-спаси-

телните дейности в общи-
на Айтос, в които е участ-
вал състава на службата, 
а общо произшествията на 
териториите на двете общи-
ни са 261 през годината, при 
185 за предходната 2018-
та. Лъжливите повиквания 
през 2019 г. да четири и са 
от община Айтос, показва 

още статистикатаа наа по-
жарникарите. Добрата но-
вина е, че загианли при по-
жарите няма, трима са по-
страдалите. 

Изводите на ръководство-
то на РСПБЗН - Айтос са, че 
общият брой на произшест-
вията в Община Айтос и Об-

щина Руен  през 2019 г. с 
22,3% спрямо 2018 г.;, а по-
жарите с материални щети 
през 2019 г. на територия-
та на Община Айтос също 
са повишени спрямо тези  
през 2018 г. с 4,4 % , а тези 
в Община Руен са завише-
ни с 36,4%. Нивото на по-
жарите без материални за-
губи също е завишено с 24 
%; В процентно съотноше-
ние,  излизанията по необ-
ходимост по общини през 
2019 г. са Община Айтос - 82 
% от общия брой, и 18% за 
Община Руен.

Разпределение на пожа-
рите според отрасъла, в 
който са възникнали са в 
жилищно-комунално сто-
панство -21 бр., в транспор-
та, складиране и пощи -14, 
в селско и рибно стопан-
ство -10, в енергетиката - 4, 
в горското стопанство - 4, 
водопровод, канализация 
и сметосъбиране - 4, търго-
вия и ремонт - 3 и в др. дей-
ности - 2.

Основните причини за 
възникналите пожари са: 
в процес на установяване 
- 20, късо съединение - 16 
бр., небрежност при бора-
вене с открит огън - 15 бр., 
Техническа неизправност -  

5 бр., самозапалване - 2 бр., 
строителна неизправност - 
2 бр., неправилно ползва-
не на нагревателни уреди - 
1 бр., умисъл-1.

От пожарите са унищо-
жени общо: покривна кон-
струкция-591 кв.м., едър ро-
гат добитьк-1 бр., коне и ма-
гарета-2 бр., гора широко-
листна 54 дка, гора смесе-
на- 103 дка, мебели-9 бр., 
бяла, черна и комп. техника- 
2 бр., контейнери за отпадъ-
ци 8 бр., леки автомобили-10 
бр., фургони и паянтови по-
стройки-4 бр., дом. имуще-
ство (дрехи, малоц. уреди, 
хран.продукти и др.), бито-
ви дълготрайни материални 
активи и промишлено обо-
рудване. 

През 2019 г. един от ос-
новните приоритети в дей-
ността на службата е раз-
ширяване  на превантивна-
та дейност сред граждани-
те. Основен момент е рабо-
тата с учениците и повиша-
ване нивото на подготовка 
на младежките противопо-
жарни отряди (МПО).

През 2019 г. са функци-
онирали 5  младежки про-
тивопожарни отряда към 5 
учебни заведения с 60 чле-
нове. Мероприятията в това 

важно направление се осъ-
ществяват с финансовата 
подкрепа на двете общи-
ни-Айтос и Руен. Пожарна-
та служба ще разчита да 
бъде подкрепена от местни-
те структури за управление 
и през 2020 г., с цел разши-
ряване на превенцията сред 
населението.

Продължава зимния се-
зон, който през 2020 г. е с 
чести амплитудни промени 
на температурите. От нача-
лото на годината, до среда-
та на м.януари, РСПБЗН-Ай-
тос е излизала по необходи-
мост 13 пъти. Ликвидирани 
са 12 пожара.

С преки материални щети 
са два пожара, и двата са 
в  жилищни, администра-
тивни и други непромишле-
ни сгради. 10 от пожарите 
са без нанесени материал-
ни щети, от които два са в 
сухи треви, паднала листна 
маса и храсти. Три са пожа-
рите в отпадъци, 4 - в коми-
ни и един - в други;

За недопускане на инци-
денти през зимния сезон е 
необходимо стриктно спаз-
ване на правилата за по-
жарна безопасност. 

На първо място е строго-
то съблюдаване на инструк-
циите на производителите и 
приложените съвети за под-
дръжка, експлоатация, за-
реждане и ремонт на отоп-
лителните уреди.Ежеднев-

но е необходимо да се из-
вършва техническа провер-
ка за състоянието на елек-
трическите и газови отопли-
телни уреди. Те задължител-
но се поставят на безопас-
но разстояние от мебелите 
и обзавеждането в жилища-
та. При напускане на жили-
щето и вечер преди ляга-
не уредите се изключват. 
Децата не трябва да имат 
пряк достъп до отоплител-
ните уреди. Добре е да се 
използват само преносими 
нагревателни уреди, които 
имат възможност да се са-
моизключват при преобръ-
щане и падане. Недопусти-

мо е оставянето без надзор 
на включени печки, духалки 
и радиатори. През студени-
те дни на сезона продължа-
ва масовата практика в кон-
тейнерите за смет да се из-
хвърля неизгасена сгурия от 
отоплителни уреди с твърдо 
гориво, което е причина за 
пожари.

Необходимо е всички 
граждани да проявяват по 
добра бдителност и добро-
съвестност и да сигнализи-
рат службата за ПБЗН и об-
щинска администрация при 
констатирани запалвания от 
недобросъвестни лица. При 
възникване на пожар или 
друг инцидент е необходи-
мо незабавно да се потърси 
съдействието на вече добре 
познатия ви телефон 112.

Младежкият противопожарен отряд на СУ “Никола Вапцаров” - Айтос е фа-
ворит не само на районни и областни състезания, но в националната надпре-
вара на МПО

Проф. Владимир Данов - изпълнителен директор на 
Българския кардиологичен институт с лекция в Айтос

Ротари клуб - Айтос организира срещата с 
известния кардиолог на 23 януари 2020 година

Проф. Dr.h.c. Владимир 
Данов, д.м. е Изпълните-
лен директор на Българ-
ския кардиологичен ин-
ститут, медицински дирек-
тор и началник клиники по 
кардиохирургия към УМ-
БАЛ „Сърце и Мозък”– Пле-
вен и Бургас, Републикан-
ски консултант по кардио-
хирургия. Немски гражда-
нин с български произход. 

През 2000 година защи-
тава докторска дисерта-
ция към Ludwig Maximilian 
Univesitдt - Mьnchen. Про-
фесор е по „Сърдечно - 
съдова хирургия“ към Ме-
дицински университет – 
Плевен и Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев”. 
Бил е научен ръководител 
на 3-ма успешно защитили 
докторанти, а в момента 
ръководи четирима докто-
ранти към МУ - Плевен. 

Удостоен е с почетно 
звание Dr. h. c. (Доктор хо-
норис кауза) за особено го-
леми заслуги към Техниче-
ския университет - град Ва-
рна. Член е на Европейска-
та, Немската и Българската 
асоциации по “Сърдечно-
съдова и торакална хирур-
гия”, както и на редакцион-

ни колегии на научни спи-
сания. Автор е на 8 учеб-
ника, 3 монографии, над 85 
български и международни 
научни статии и е участвал 
с над 50 научни доклада на 
симпозиуми и конгреси в 
чужбина и в България. От 
1991 година до 2005 годи-
на работи във водещи кар-
диохирургични центрове в 
Германия, като последните 
5 гoдини е завеждащ отде-
ление „Oberarzt” в Клиника-
та по кардиохирургия към 
Университетската болница 

в Аугсбург – Германия. 
От 2005 година до 2017 

година, проф. Данов е ос-
новал две кардиохирур-
гични клиники към УМБАЛ 
„Света Марина“ – Варна 
(2005 г.) и към УМБАЛ „Све-
та Анна“ – София (2008 г.). 
От 2017 година оглавява 
кардиохирургията при Ви-
сокотехнологична болни-
ца „Сърце и Мозък” – Пле-
вен, а от юли 2019 година 
и Клиниката по кардиохи-
рургия към УМБАЛ болни-
ца „Сърце и Мозък” – Бур-

гас. През ноември е назна-
чен за изпълнителен дирек-
тор на Българския карди-
ологичен институт, в коя-
то структура са обединени 
7 болници и 7 диагностич-
но-лечебни центрове. Съз-
дал е над 15 правоспособ-
ни кардиохирурзи, практи-
куващи в Германия и в Бъл-
гария. Тясно специализи-
рал и сертифициран е в: хи-
рургичното лечение на вро-
дени сърдечни малформа-
ции, туморите на сърцето, 
проводните и ритъмни на-
рушения, имплантиране на 
бивентрикуларни пейсме-
къри и дефибрилатори при 
лечение на сърдечната не-
достатъчност, минимал-
но-инвазивна хирургия на 
митралнaта и аортна кла-
пи, имплантация на тран-
скатетърни аортни клапи, 
имплантация на ендовас-
куларни стентове. 

Удостоен с приза „Док-
тор на 2018 година” – На-
ционални медицински на-
гради 2018 година. Създа-
ва уникална за България 
модификация на метод с 
висока медико-икономиче-
ска ефективност, призната 
за рационализация (1985 г.) 
още като студент. 

Ротари клуб - Айтос
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Срещам учителя по история 
Николай Димитров в коридо-
ра на училището след шестча-
сов маратон на преподаване. 
Върви към мен с бодра стъп-
ка, с дневника в ръка, а око-
ло него любознателните дет-
ски очи не го изпускат. Зада-
ват своите въпроси и чакат 
отговори, дори и в междуча-
сие. Вероятно повечето от тях 
са от клуб „Млади възрожден-
ци” в СУ „Христо Ботев”, кой-
то Димитров ръководи. Де-
цата говорят разпалено със 
своя учител и въпреки въпро-
сите отвсякъде, той успява да 
отговори на всяко от тях. 

Срещите ми с Николай ми 
помогнаха да опозная духов-
ната същност на този млад, 
амбициозен човек. Открити-
ят поглед и сърдечната усмив-
ка на колегата предразпола-
гат към задушевен и откро-
вен разговор. Питам го, от-
къде идва този хъс за работа 
с учениците, а той се усмих-
ва и скромно благодари за 
оценката. А от очите му струи 
светлина и закодирано жела-
ние за съзидание и копнеж по 
нещо трудно осъществимо. И 
съм сигурна, че в това жела-
ние е разковничето за успеш-
ната работа на историка и пе-
дагога с възрожденски плам 
в очите, г-н Димитров.

В подкупващата усмивка и 
сърдечното отношение откри-
вам душевна чистота и безко-
ристност, а в осанката и из-
ражението на младия учител 
долавям възрожденския по-
рив. За своите ученици той е 
най-добрият учител - мъдър, 

всепрощаващ, прям и съпри-
частен към проблемите и ра-
достите на всяко дете, когато 
има най-голяма нужда от за-
крилата на учителя-приятел. 

Със завидна за годините 
си опитност, Николай умее да 
грабне вниманието на всеки 
ученик и да владее лудория-
та, защото има сърце и очи да 
види доброто невидимо у вся-
ко дете, да го докосне и оста-
ви „златни следи”. Учителят 
Николай Димитров е специа-
лен за учениците, защото ги 
дарява с искрена обич. Тър-
пелив и великодушен е към 
детските волности, но умее 
да води децата и да им про-
правя пътеки към неизвестно-
то. Дидактиката му е чужда – 
залага на личния пример. Ув-

лича и насърчава – така сти-
га до детските сърца.

Вие, айтозлии, го познава-
те. Срещали сте го на всички 
тържества по повод бележити 
годишнини и исторически съ-
бития. Сигурно сте се впечат-
лявали от неговия неспокоен 
дух, от желанието му да рабо-
ти за различни родолюбиви 
каузи, да организира и скром-
но да стои „зад кулисите” при 
изявата на учениците.

Роден в град Айтос. Учи в 
СУ „Христо Ботев”, завърш-
ва Шуменския университет 
„Константин Преславски”, 
специалност „История и гео-
графия“. През 2010 година за-
вършва и второ висше в На-
ционалния военен универси-
тет „Васил Левски” във Вели-
ко Търново със специалност 
„Национална сигурност и от-
брана”. От 2012 година е учи-
тел по история в СУ „Хрис-
то Ботев”, училището, в кое-
то обикнал историята. През 
2014 година става учредител 
на клуб „Млади възрожден-
ци” - моторът на всички учи-
лищни и извънучилищни изя-
ви в града ни. 

Благодарение на лични-
те си качества, на таланта и 
умението да приобщава мла-
дите към идеите и проблеми-
те на нашето време, той ус-
пява да подпомогне изграж-
дането на 25 действащи клу-
бове „Млади възрожденци” с 
над 300 участници, не само в 
Бургаска област, но и в цяла-
та страна. Усилията и ентуси-
азмът му не са напразни – от-
говорност, вдъхновение, про-
фесионализъм, съчетани с 
гражданска позиция са ръко-
водните му начала. И резулта-
тите не закъсняват - през ок-
томври 2017 година клубът с 
ръководител Николай Дими-
тров е избран за Клуб на ме-
сеца в България. 

Многобройни са родолюби-
вите инициативи на младите 
възрожденци и участията им 
в събитията, свързани с исто-
рията на Айтос и България. Те 
са в редиците на патриотич-
ните шествия, в националния 
поход „По стъпките на Боте-
вата чета”, в отбелязването 
на годишнините от рождени-
ето и гибелта на Ботев, Лев-
ски и възрожденците, в чест-
ванията и концертите за Ос-
вобождението на Айтос и Бъл-
гария, и всички национални и 
официални празници. С много 
желание младите ентусиасти 
участват в преписите на Па-
исиевата история и на първа-
та оригинална българска по-

вест „Нещастна фамилия” на 
Васил Друмев. И са горди със 
своя ръководител, който дос-
тойно представя Айтос на на-
ционални и международни на-
учни конференции. Интереси-
те му са разностранни и свър-
зани най-вече с военната, но-
вата и съвременната история 
на България.

Николай Димитров е пред-
седател на Тракийското дру-
жество и член на Национал-
ния комитет „Съхрани българ-
ското” при президента на Ре-

публика България. Съавтор е 
на издадената през 2018 го-
дина книга „Пантеон на дей-
ците на национално освобо-
дителните борби, свързани 
с Айтоския край” - съвмест-
но издание с краеведа Пе-
тър Панчев.

Но истинското му призва-
ние и стихия е учителството и 
извънкласните прояви, свър-
зани с историята. „Връзката 
с моето училище е като ди-
шането. Вдишал съм знания 
и умения от моите учители и 
сега се опитвам да ги предам 
на моите ученици. Горд съм, 
че в ролята си на учител в мо-
ето училище мога да върна 
наученото в СУ „Христо Бо-
тев”, подавайки ръка на след-
ващите поколения”, признава 
Димитров. Този е и смисълът, 
който младият историк откри-
ва в крилатата мисъл на Лев-
ски: „Ние сме във времето и 
времето е в нас. То нас об-
ръща и ние него обръщаме!” 
Затова цялата урочна и из-
вънкласна работа Димитров 
подчинява на идеята да бъде 
в крак с времето. И оценки-
те не закъсняват. Не случай-
но, в поздравителния адрес 
на Общобългарския комитет 
„Васил Левски” - София до 
айтоските млади възрожден-
ци, председателят Васил Ва-
силев подчертава всеотдай-
ността и професионализма 
на ръководителя Николай Ди-
митров. 

Стимулирани от призна-
нието и изключителната съ-
причастност на директора 
на училището Пенка Кирязо-
ва, участниците в Клуб „Мла-
ди възрожденци” реализи-
рат и планират десетки твор-
чески и патриотични иници-
ативи. В чест на 145 години 
от  гибелта на Васил Левски, 
лично председателят на Об-
щобългарския комитет „Ва-
сил Левски” покани членове-

те на клуба да застанат на по-
четен караул пред паметника 
на Апостола в София. А в пис-
мото му до Николай Димитров 
и Клуба от 14 май 2019 годи-
на по повод регионалния фо-
рум на клубовете в Айтос, че-
тем: „Щастлив съм, че в Бъл-
гария има такива талантли-
ви, възпитани и знаещи мла-
ди хора. Чест и огромно удо-
влетворение за мен е да при-
съствам на регионалната сре-
ща на клубовете, на която Вие 
сте домакини”.

Няма по-благородна мисия 
от тази да насърчаваш де-
цата и младите хора да ра-
ботят за обществено значи-
ми и патриотични прояви, да 
полагаш ежедневни усилия 
в името на голямата нацио-
нална кауза за съхраняване 
на делото на предци ни. Да 
мотивираш децата да бъдат 
достойни продължители на 
идеи, които са формулира-
ни преди столетия - за това 
се изискват много търпение, 
искрено желание и отдаде-
ност. Но най-точни са щрихи-
те, които добавят към портре-
та на Николай Димитров не-
говите приятели. Според тях 
той е „момчето, което озаря-
ва ежедневието, сгрява ду-
шите, печели сърцата им и 
ги учи как да се усмихват”. В 
синевата на очите му винаги 
гори огънчето на добромис-
лието и любознателността. И 
готовността щедро да дарява 
времето и труда си за други-
те. Затова не случайно е по-
канен да бъде член на жури-
то в конкурс на Математиче-
ската гимназия в Бургас на 
тема „Патриотичната класна 
стая”. Израз на уважение и 
признание за работата му са 
многобройните грамоти - от 
Националния конкурс „Капи-
тан Петко войвода - живот и 

дело”, от Националната ини-
циатива „Завръщане към ко-
рените”, от Тракийските дру-
жества в Несебър за съпри-
частност при написването на 
есе на тема: „Родовата памет 
е жива”, от Националния ис-
торически конкурс, като на-
учен ръководител през 2018 
и 2019 година - „Детството е 
история”, за научно ръковод-
ство и подкрепа на млади ли-
дери в контекста на „Качест-
вената промяна на връзката 
училище-университет” от Ис-
торическия факултет на Ве-
ликотърновския университет 
- „Академия лидери”. И още 
и още участия и успехи, ос-
тавили незаличими следи в 
биографията на младия ис-
торик.

Димитров не само орга-
низира десетки родолюбиви 
инициативи в училище и с чле-
новете на Клуб „Млади въз-
рожденци”, но намира време 
и желание да бъде автор на 
много статии на родолюбиви 
теми в местния печат. И в съ-
щото време изключително  ус-
пешно се справя с най-труд-
ната задача - децата от на-
шето дигитално време да за-
обичат историята. Той е учи-
телят, който изнесе часове-
те по история в музеите, ор-
ганизира екскурзии и походи 
да исторически места, а с ко-
легите си и с Ботевските клу-
бове „Млади възрожденци” и 
„Краезнание” участва в ор-
ганизирането на първия учи-
лищен музей на образовани-
ето в СУ „Христо Ботев”. За 
да извика интереса на уче-
ниците, подготвя мултимедий-
ни презентации за книжовни-
ци, просветители и револю-
ционери. 

Да вдъхнеш живот на съби-
тия, случили се преди векове, 
да напълниш със съдържание 
всяка историческа дата - това 
е съвременният подход към 
историята. Това е начинът да 
приближиш днешните деца и 
млади хора до, на пръв по-
глед, сухата историческа ста-
тистика от имена и дати. Това 
е и формулата на Николай Ди-
митров, който с усмивка, зна-
ния и иновативен подход съ-
бужда интереса на учениците 
от СУ „Христо Ботев” към ча-
сове по история.

Желая на Николай здраве, 
и нека с годините да не губи 
хъс и желание за работа. Си-
гурна съм, че ще е така, защо-
то мисията на Николай Дими-
тров е да бъде учител, който 
не само преподава, а пали в 
сърцата на децата и млади-
те патриотичния пламък на 
национална гордост и само-
чувствие.
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Геновева Зафирова ни среща с младия учител с възрожденски дух Николай Димитров

За готовността щедро да  
даряваш времето и труда си за другите

10

Николай Димитров

С колеги и ученици - по стъпките на Ботевата 
чета!

На почетен караул пред паметника на Левски в 
София

Николай Димитров като ръководител на Младеж-
ката секция към ТД „Чудни скали”

С шестокласници - уроци по история в бургаските музеи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АЙТОС
Обявява процедура за подбор на здравен 

медиатор
Необходими документи:
Автобиография
Мотивационно писмо
Копие от диплома за завършено средно об-

разование
Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в де-

ловодството на Община Айтос. Mожете да из-
теглите документа и от интернет страницата на 
общината на адрес: www.aytos.bg

Изисквания към кандидатите:
Завършено средно образование 
Принадлежност към местна уязвима етни-

ческа общност
Познаване на здравните и социални пробле-

ми на общността
Владеене на езика на общността
Комуникативни умения
Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
Провеждане на подбора (в рамките на 

един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от 

комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одо-

брени по документи.
Дата, час и място на провеждане на под-

бора: 
Ще бъдат обявени допълнително, след изти-

чане на срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документи: 

17.02.2020г.
Документите се подават в деловодството на 

Община Айтос
Кратко описание на длъжността „Здравен 

медиатор”
Работа с клиенти и подпомагане на незапоз-

натите със здравната система за получаване 
на достъп до здравни услуги.

Посредничество между уязвими групи и 
здравни и социални служби, придружаване.

Работа с ОПЛ и други здравни специалисти 
и институции за повишаване на имунизацион-
ния статус на децата.

Подпомагане при попълване на различни 
документи.

Участие в организиране на здравни профи-
лактични мероприятия и мероприятия за пови-
шаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен 
медиатор“ можете да намерите на www.
zdravenmediator.net 

ОБЩИНА АЙТОС



Интервю на  
Димитър ИЛИЕВ 
Снимка:  
Борислав ПЕНКОВ

- Роден сте в Бургас в 
зората на демокрация-
та. Свободен човек ли сте 
днес, г-н Парашкевов?

- Това е добър въпрос, но 
ще бъда кратък. Много хора, 
които сега са на 50-60 годи-
ни са вярвали, че нещо ще се 
промени, но са оставали из-
лъгани. А дали човек е сво-
боден по време на демокра-
ция, или в режим е въпрос на 
личен избор. През тези годи-
ни разбрах едно - човек ни-
кога не е абсолютно свобо-
ден. Както е казал Ремарк, 
и преходът е вечен.

- Как Ви се отразиха 
първите седем години в 
театъра, доволен ли сте от 
прохождането?

- За седем години получих 
страшно много и като роли, 
и като професионализъм, а 
доколко се е получило, зави-
си от материала. Надявам се 
да мога да върна поне поло-
вината на театъра, от това, 
което съм получил.

- Винаги една кратка 
равносметка никога не е 
излишна. От 17 роли до-
сега колко от тях смятате 
за успешни?

- Благодаря Ви за точната 
статистика. Вижте, във вся-
ка роля трябва да се тър-
си това, което обичаш. Поч-
ти всичко съм играл с удо-
волствие, но колко от роли-
те са успешни, това трябва 
да каже публиката. Лично за 
мен успешните роли са по-

малко от половината. Аз съм 
самокритичен. (Смее се)

- Всяка роля носи свои-
те вълнения. Какво изпит-
вате винаги преди излиза-
нето на сцена?

- Винаги сценичната трес-
ка е на първо място. Има 
много пеперуди в корема. 
Ако няма вълнение, няма 
смисъл от това, което пра-
виш.

- Кои са най-точните Ви 
критици?

- След като живея и играя в 
родния си град, за мен е ва-
жно мнението на родители-
те, те си ме знаят. Идват на 
всяка премиера. Само като 
погледна очите им и ми ста-
ва ясно дали са доволни, 
или не.

- От какво се нуждае 
младият актьор днес, за да 
бъде сигурен в това, кое-
то прави?

- Не ми се говори за фи-
нансовата страна на въпро-
са. Ако някой си мисли, че 
ще забогатее от театъра... 
не, че не може, но в така 
построената държавна сис-
тема актьорът се нуждае от 
смисъла. Имам нужда да ра-
ботя със смислени режисьо-
ри, да усетя сблъсъка с пуб-
ликата, как се променя – те-
атърът трябва да буди, да е 
адекватен на обществените 
проблеми, но в никакъв слу-

чай да не се забърква с по-
литика. Обществото така или 
иначе има наболели пробле-
ми, които трябва да се ад-
ресират.

- Работата с режисьора 
обогатява ли Ви професи-
онално?

- Да! Дори когато съм ра-
ботил по няколко пъти как-
то беше с Богдан Петканин. 
Всеки път откривам нещо 
ново. Когато режисьорът 
е интересен, стойностен и 
има какво да открие всеки 
път – няма как това да не те 
обогатява.

- Има ли пиеса, която 
силно желаете да влезе в 
репертоара на театъра? 

- Играе ми се в пиесите на 
Пинтър, на Мартин Макдона. 
Въпрос на време.

- През този сезон иг-
раете в „Умопомрачени-
те” заедно с Койна Русе-
ва и Асен Блатечки. Това 
дава ли по-голямо само-
чувствие?

- Не знам дали точната 
дума е самочувствие, но 
ми доставя удоволствие. За 
първи път играя с двамата. 
Те са големи професиона-
листи. Приятно е да се пар-
тнира с тях. Много са опит-
ни, не спират да играят и са 
като машини. 

- Другият Ваш партньор 
е Никол Карабинова, най-
младата актриса в бурга-
ския театър...

- Да! С Никол си партнира-
ме и в „Гераците”. В нея има 
голям потенциал. Ще про-
дължи да се развива.

- Разчитам на чувството 
Ви за хумор. Ако в един и 

същи час Ви се случи да 
имате представление и 
среща с гадже, как ще по-
стъпите?

- Е... как, ще я поканя на 
представление, ще дойде да 
ме гледа и след това среща-
та. Не трябва да се правят 
компромиси с любовта, как-
то на сцената, така и в жи-
вота. (Смее се)

- Кипите от енергия, ви-
наги ли я използвате в 
правилната посока?

- Не! Понякога се разпиля-
вам, но гледам да се канали-
зирам. (Смее се)

- Кой е любимият Ви 
спорт и остава ли Ви вре-
ме?

- Не е само един. В мо-
мента тренирам бокс и къ-
дето искат да ме бият, оти-
вам. (Смее се)

- От какво не Ви пука?
- Не че не ми пука, но гле-

дам да загърбя простотия-
та, завистта... честно каза-
но, не ми пука за парите. 
Знам, че са важни, знам, че 
трябва да се изкарват, за да 
имаш дом, семейство, но ни-
кога не са ме впечатлявали... 
не знам...

- Ако някога се слу-
чи нещо непредвидено, с 
какво бихте заменили те-
атъра?

- Всичко е възможно. 

Случва се на много хора, ко-
ито по една или друга причи-
на не могат да се реализи-
рат. И, ако не дай си, Боже, 
това стане, със сигурност ще 
потърся креативна работа, 
която постоянно да е свърза-
на с хора, с движение. Аме-
риканците казват: „Мъжът 
трябва да прави това, което 
е необходимо. Мисля, че ви-
наги ще го правя. Каквото и 
да се случи, дори и с цена-
та да загърбя себе си.

- Интересувате ли се от 
политика и доколко тя по-
мага на актьора?

- Не само актьорите. Все-
ки трябва да се интересува 
от политика. Всеки да мисли 
и да вижда какво се случва. 
Ако всеки е с ясна граждан-
ска позиция, единствено то-
гава може нещо да се подо-
бри. Хората продължават да 
губят вяра. Зависи само от 
нас. Бездействието със си-
гурност няма да помогне.

- Като всеки млад човек, 
какво предпочитате днес 
– повече интернет инфор-
мация, или повече книги в 
библиотеката?

- Информацията ни залива 
отвсякъде. Живеем във век 
на модерните технологии, но 
човек трябва да умее и да от-
сява. Ето защо предпочитам 
и хубавата книга. Обичам да 
чета. Книгата ще си остане 
единственият светъл прозо-
рец към света.

- Неотдавна ни напусна 
Стефан Данаилов. Кое е 
това, което няма да забра-
вите от неговите съвети на 
човек и преподавател?

- Спомням си, че по вре-
ме на една репетиция той 
извика от салона: „Нико-
ла, защо закъсня, по любов 
ли беше?“. Аз само кимнах 
с глава. Той продължи: „Е, 
... по-уважителна причина 
от това не бях чувал. Хайде, 
пий едно кафе и да започва-

ме“. И след малко отново се 
обади: „И театърът е любов, 
моето момче. Всичко трябва 
да се прави с любов, иначе 
защо ще ми ставате артисти. 
Няма смисъл“... Благодарен 
съм на съдбата, че ме срещ-
на с него. Усещането да сто-
иш до него беше все едно да 
плуваш с огромен син кит в 
океана.

- На кого се доверява-
те?

- В театъра уважавам хо-
рата, които са професиона-
листи. Изслушвам мнение-
то на всеки, но вземам само 
това, което ми помага.

- А в живота?
- На родителите, на сестра 

ми, но най-вече се доверя-
вам на себе си. На това, ко-
ето усещам и виждам, че е 
правилно.

- Продължете изречени-
ето – в театъра винаги ще 
защитавам...

- Ще защитавам идеята, с 

която съм се захванал.
- И в края, споделете 

това, което най-много Ви 
се иска?

- О.., давате ми пълна сво-
бода... добре... нека да по-
мисля...

Вижте, убеден съм, че те-
атърът ще става все по-тър-
сен от публиката и в бъдеще. 
Ето защо не съм против да 
има и спектакли за по-широк 
кръг от посетители, но ми се 
иска да призова колегите да 
имаме по-голямо чувство за 
отговорност към хората, до-
шли да ни гледат. Иначе ми-
сията ни няма да има сми-
съл. Трябва да сме критич-
ни, да отказваме, да налага-
ме своето естетическо мне-
ние, за да може театърът да 
бъде на ниво и да създава 
това, което се доближава 
до голямото изкуство, а ре-
зултатът никога не е сигурен. 
Важно е обаче да се върви с 
правилната нагласа.

• Когато заставах до Мастера имах усещането, 
че плувам с огромен син кит в океана

• „Доверявам се единствено на себе си, на това, 
което усещам и виждам, че е правилно“, споделя 
младият актьор
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Събеседник
Никола Парашкевов е роден на 1 март 1989 го-

дина в Бургас. Зодия „Риби”. Завършва Немска 
езикова гимназия. През 2012 година завършва 
НАТФИЗ в класа на проф. Стефан Данаилов. От 
7 години е на щат в Бургаския театър. От светов-
ните драматурзи предпочита Шекспир, от българ-
ските Йордан Радичков. Чете стиховете на Петя 
Дубарова и Райне Мария Рилке. Владее немски 
и английски. Тренирал е карате. Играе волейбол, 
тенис на маса. Последната му страст е боксът. 
През този сезон зрителите могат да го гледат в 
„Призраци” на Ибсен, „Гераците” на Елин Пелин, 
„Умопомрачение” на Бобрик и първата преми-
ера за новата година „Милионерът” на Йордан 
Йовков. С голям успех преминава спектакъла 
за деца и възрастни „Приказка за калпаците от 
Панчо Панчев, където изпълнява ролята на чети-
римата близнаци.

АКТЬОРЪТ ИМА  
НУЖДА ОТ СМИСЪЛ
Никола  
Парашкевов:



Дона МИТЕВА

Цигулката е нейното 
ежедневие, нейното спа-
сение и нейното бъдеще. 
Цвети е родена в ромския 
квартал на Сливен с кра-
сивото име „Надежда“. Тя 
е едно от четирите деца, 
които учат в Бургаското 
музикално училище, рожби 
са на проекта „Музиката 
вместо улицата“. Момиче-
то дава непрекъснато по-
вод за гордост на своите 
откриватели. Пред нея се 
очертават блестящи перс-
пективи. Лъчезарната й ус-
мивка пленява.

За хлапета от този сли-
венски квартал преди 10 
години Георги Калайджи-
ев, цигулар, израснал в 
ромския квартал на Сли-
вен, който живее в Герма-
ния, създава проекта „Му-
зиката вместо улицата“. 
Идеята се родила, когато 
двамата с неговата спът-
ница, социалната работ-
ничка Мария Хаушилд, по-
сетили циганска махала в 
родния му град. Целта е 
децата да бъдат измъкнати 
от гетото и насочени към 
изкуството.

 „Цигулката за мен е 
всичко!”, категорична е 
Цветелина Калинова Хри-
стова. В момента тя е на 17 
години и е в 11-и клас. За 
първи път се докосва до 
този инструмент, когато е 
на 8 – във втори клас, бла-
годарение на братовчед си 
Вели. От дядо си е насле-
дила любовта към музика-
та. Прадядо й е свирил съ-
що на цигулка. Така малко-
то момиченце от ромския 
квартал попада в проекта. 
„Преди да започна да сви-
ря скитах безцелно по ули-
цата, не се интересувах 
сериозно от училище. Като 
започнах с цигулката - не-
щата се промениха. 

Като бях по-малка има-
ше моменти, в които игра-
та ми липсваше. Но колко-
то повече свирех, толкова 
повече ми харесваше и за-
бравях за играта”, разказ-
ва лъчезарното момиче. И 
признава, че цигулката я е 
научила на упоритост и по-
стоянство. А след това упо-
ритостта се пренася и в 
останалите предмети и в 
училище става лесно. Ус-
пехът й в Музикалното учи-
лище винаги е бил над 
5.50. 

За нея няма план „Б” – 
начертала е бъдещето си 
ясно – а то е: да завърши 
консерватория, след това 
да работи в оркестър, да 
стане концертмайстор и 
педагог. 

Тя и сега е концертмай-
стор - на ромския оркес-
тър, който носи името на 
проекта „Музиката или 
улицата” и е съставен от 
децата на „Надежда“, с 
който няколко години гос-
туват в Германия и изнасят 
почти всяка вечер концер-
ти. „Четири години ходим, 
благодарение на г-н Георги 

Калайджиев и изнасяме 
концерти в Германия. Аз 
пропуснах само една годи-
на, защото турнето съвпад-
на с изпитите в Бургаското 
музикално училище, къде-
то кандидатствах на общо 
основание. Иначе и това 
лято през август бяхме при 
нашите благодетели и сви-
рихме”, разказва с въоду-
шевление Цвети. 

А германците наистина 
им се радват. Някои от 
спонсорите ги познават 
още от първите им гостува-
ния и признават, че се раз-
виват прекрасно. Ромчета-

та вече са пораснали и ка-
то музиканти, и като лич-
ности.

Медалът за Цвети има и 
обрана страна. „Цигулката 
е инструмент за мъжете, 
как така жена, а още по-
малко момиче, ще свири 
на нея?” – това е чувала 
неведнъж. „Доброжелате-
ли” от гетото стотици пъти 
са повтаряли на родители-
те й, че ще пропадне в Бур-
гас – да не я пускат. Чува-
ла е обидни думи и от ро-
ми, и от българи.

„Благодаря на мама и та-
ти, че ми повярваха, и че 
не ме спряха. Не съм ги 
посрамила, оправдах до-
верието им”, с гордо вдиг-
ната глава говори момиче-
то. Затова сега в Бургас е 
и по-малката й сестра 
Франческа, която свири 
на виолончело.

Преди Бургас Цвети е 
учила в ромското училище 
в махалата. „Моите съуче-
нички вече всички са се-
мейни и имат по едно, че и 
две деца”, разказва моми-
чето и категорично смята, 
че семейството няма да 
избяга и че не е добре тол-
кова рано да се създава.

Радка Кусева, която е 
сред педагозите в Сливен, 
и е известната цигуларка и 
спомоществовател на шко-
лата на Георги Калайджи-
ев, казва за Цвети: „Перс-
пективите зависят от нея. 
Каквото трябваше от нас, 
ние сме го направили и го 
правят в момента колегите 

в Бургаското музикално 
училище. От нея зависи 
колко ще е упорита и тру-
долюбива“.

За откриването на Цвети 
и другите талантливи деца 
Кусева си спомня, че пре-
ди десет години, когато 
стартира проектът са обя-
вили конкурс и са се явили 
доста деца от махалата. 
Избрали са най-музикал-
ните и е започнала работа-
та с тях.

„Бащата на Цвети е мно-
го благодарен на мен, на 
г-н Калайджиев, който фи-
нансира всичко това. Ци-
гулки имаме, другите ин-
струменти също са без-
платно предоставени на 
децата. Всяко си има ин-
струмент у дома“, хвали се 
музикантката.

За самото откриване на 
таланта в децата от ром-
ския квартал Кусева каз-
ва, че е неописуемо усе-
щане. „Такава голяма ра-
дост и удовлетворение е и 
за мен, и за родителите, и 
за германката Мария Хау-
шилд, която също се зани-
мава с благотворителност, 
а и за Георги Калайджиев. 
Това наистина е нещо уни-
кално. Тези деца наистина 
са бисерчета, а гетото си е 
гето, там много трудно се 
влиза“, обяснява Кусева.

Благодетелите подчерта-
ват, че тяхната цел не е да 
откъсват децата от тяхната 
среда, а да влязат като по-
сланици на музиката в 
ромския квартал. „Даже 
очакваме те да станат на-

ши наследници, защото ня-
ма нищо по-добро от това 
да има приемственост“. По 
думите на музикантката 
една част от родителите на 
младите таланти са негра-
мотни, други не. Доста 
семпли в изказа на българ-
ски, за сметка на това го-
ворещи турски и цигански.

Мантрата, с която разби-
ват закостенялата догма 
за по-голяма част от роми-
те, че образованието не е 
приоритет, а още по-малко 
музикалното, особено пък 
за момичетата, е проста: 
„Добре е за детето, без 
значение на пола му. А при 
упорит труд след това ще 

имат добра работа. Освен 
това влиза в една далеч 
по-образована среда“.

В момента у нас музи-
кантите стават все по-мал-
ко и оркестрите започват 
да се оголват, а и колегия-
та е застаряваща.

Цвети е стипендиантка 
не само на Калайджиев, 
но и на бургаския „Зонта 
клуб“. Президентът му Пе-
тя Великова казва за нея: 
„Израстването й от първа-
та година досега е огро-
мно. Тя е много отговор-
на”.

Елена Клеппе, препода-
вателката на Цвети в Бур-
гаското музикално учили-
ще, казва за нея: „Тя е сти-
пендиантка на „Зонта клуб“ 
вече трета година. Моми-
чето е със сериозни наме-
рения, иска да кандидат-

ства в консерваторията и 
да продължи да се занима-
ва с цигулка“.

„В школата в Сливен сме 
си много близки. Като тръг-
вах за Бургас имах малко 
притеснения за това как 
ще ме посрещнат моите 
нови съученици. А всичко 
е толкова хубаво. Всички 
сме си много близки. В 
училище не гледат на нас 
като на цигани или бълга-
ри, а като на хора –добри 
или лоши, упорити или не 
толкова”, казва Цвети. Го-
вори с голяма топлина и 
обич за своите преподава-
тели и съученици в мор-

ския град.
След няколко месеца в 

Бургас към сливенските 
млади музиканти в музи-
калното училище се очак-
ва да се присъедини още 
едно момиче - контраба-
систка. Родителите й все 
още леко се колебаят.

Разбира се, има и доста 
хейтъри на проекта, но те 
по-скоро мотивират, от-
колкото да озлобяват или 
отчайват децата от сливен-
ското гето. Позитивното у 
тези млади хора блика, то 
е прието като модел на по-
ведение от техния идол - 
Калайджиев. „Г-н Калай-
джиев е много позитивен, 
много добър човек”, това 
Цвети е усетила и в други-
те музиканти от оркестъра 
на сливналията „Студио 
концертанте”, с който сви-
рят заедно в Германия.

Спонсорите на таланти-
те от гетото са само от Гер-
мания. Преди Коледа оба-
че се случва и чудото – те 
получават покана от пре-
зидентшата Десислава Ра-
дева да направят концерт 
заедно със Софийската 
филхармония. На него при-
съства и президентът Ра-
дев. Това събитие Цвети 
определя като знаменател-
но, затова, че са забеляза-
ни и у нас. А вечерята за-
едно с Десислава Радева 
ще помни за цял живот. 
Това за нея е още едно до-
казателство, че е избрала 
верния път за себе си.

Иначе талантливите мо-
мичета и момчета и техния 
оркестър, който носи име-
то на проекта „Музиката 
вместо улицата“ са канени 
често на прояви на ромски 
нестопански организации 
и мнозина се хвалят с тях. 
„Като малка свирих на ед-

на циганска сватба. Сви-
рих нещо класическо – ни-
кой освен мама и тати не 
го хареса. Сега когато хо-
дим с нашия оркестър да 
свирим - всички ни апло-
дират много и ни харес-
ват”, обяснява момичето.

Лошите думи, подиграв-
ките за произхода, това 
момиче убива с широката 
си, пленителна усмивка. 
Създава впечатлението на 
млад човек, който ясно е 
начертал пътя си и върви 
по него, преодолявайки 
препятствията с блеснал 
поглед, упоритост и та-
лант.

От ромския квартал в Сливен до 
Бургаското музикално училище
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4 Цветелина: Цигулката за 
мен е всичко, няма план „Б“

4 Докато нейните връстнички 
в „Надежда“ отглеждат деца, 
тя мечтае за Консерваторията

Да свириш със своя идол е вдъхновяващо

След концерта в столицата с президентската двойка



„Черноморски фар“

През 2020 година започва 
реконструкцията на водо-
проводите в селата Бата и 
Страцин. Средствата, оси-
гурени от ДФ „Земеделие“, 
са над 6 млн. лева и са за-
ложени в капиталовата про-
грама на Общината. Това 
съобщи кметът Иван Алекси-
ев по време на обществено-
то обсъждане на проекто-
бюджета в двете населени 
места.

В училището на сeло Бата 
предстои да бъде извършен 
основен ремонт на първия 

етаж. „След като успяхме 
със собствени средства да 
извършим ремонта на по-
крива и втория етаж, след-
ва да приключим обновява-
нето на сградата с ремонти-
ране на първия етаж и ця-
лостното й саниране. Опас-
ната постройка в двора на 
училището ще бъде премах-
ната и ще направим всичко 
възможно до началото на 
учебната година да посрещ-
нем учениците в обновена 
сграда и приветлив двор.“, 
каза кметът Алексиев.

За село Страцин са пред-
видени и бюджетни сред-

ства за основен ремонт на 
термопомпения агрегат в ДГ 
„Сребърно звънче”. Ще бъ-
де обновен паркът в селото, 
по одобрен проект, посред-
ством Програмата за раз-
витие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 годи-
на от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР).
Обществени обсъждания 

се проведоха и в селата Бе-
лодол и Косовец. С поста-
новление на Министерски 
съвет от края на 2019 година 
са отпуснати целеви сред-
ства за ремонт и рехабили-
тация на улици в четири 
конкретни населени места. 
По 120 хиляди лева ще бъ-
дат вложени в уличната 
мрежа на села Белодол, Ко-
совец, Страцин и Порой. В 
село Белодол ще бъде из-
вършен и основен ремонт 
на уличното осветление, 
със средства от общинския 
бюджет.

По време на срещите за-
местник-кметът Янчо Илиев 
подробно представи рамка-
та и параметрите на проек-
тобюджета на Общината. 
Присъстваха председателят 
на Общинския съвет Адам 
Адамов, заместник-кметът 
инж. Кунчо Гайдов и общин-
ски съветници.

Предстои ремонт на 
улици в поморийски села
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„Черноморски фар“

В капиталовата програма на Об-
щина Поморие за 2020 година за 
град Каблешково са предвидени 
средствата, осигурени от ДФ „Земе-
делие“ за рехабилитация и рекон-
струкция на улиците „Иван Вазов“, 
„Ангел Кънчев“ и „Захари Стоянов“. 
Ще се обнови големият парк в гра-
да, ще се извърши основен ремонт 
на спортната площадка и ще се из-
гради фитнес на открито.

Презентация с основните параме-
три на проектобюджета на Община 
Поморие представи заместник-кме-
тът Янчо Илиев, по време на общест-
веното обсъждане в Каблешково.

„Освен заложените обекти в капи-
таловата програма, заедно с ръко-
водството на Общината и кмета 
Иван Алексиев, сме предприели 
действия и търсим възможности по 
оперативните програми за цялостна 
реконструкция на площада пред чи-
талището, градинката към него, по-
крива и фасадата на сградата.

Големият парк ще бъде основно 
реконструиран, като там предвиж-
даме и изграждане на паметник на 

патрона на  Каблешково – Тодор 
Каблешков, със съответното освет-
ление и пилони за знамена. Това ще 
даде възможност да поддържаме 
традициите си, така че при всеки по-
вод и честване – от национално или 
от местно значение, да има къде да 
положим венци и цветя.“, каза кме-
тът на града Ивайло Душев.

Обществени обсъждания се про-
ведоха и в селата Александрово и 
Медово. И в двете населени места 
се предвижда да бъдат обновени 
парковете, а в Медово ще се извър-

ши и основен ремонт на уличното 
осветление.

Своите мнения и предложения за 
развитието на населените си места, 
жителите споделиха пред кмета 
Иван Алексиев, председателят на 
Общинския съвет Адам Адамов и об-
щински съветници.

Обществените обсъждания на про-
ектобюджета приключват днес, на 
17.01.2020 г., в град Поморие – от 
16.00 часа в ГХГ „Дечко Стоев“ и от 
17.30 часа в читалището на град Ахе-
лой.

Бюджет-2020 в 
Карнобат достига 

рекордните за 
общината  

30 милиона лева
„Черноморски фар“

Планираните приходи в 
проекта за бюджет на община 
Карнобат през 2020 година се 
изчисляват на 29 999 999 лв. 
става ясно от рамката, която 
премина през първото об-
ществено обсъждане.

По традиция от 2007 година 
кметът на общината Георги 
Димитров и неговата админи-
страция всяка година успяват 
да постигнат увеличение в бю-
джета спрямо предходната, 
но през 2020 година планира-
ното повишение на приходите 
в Карнобат е значително.

В сравнение с 2019 година 
се очаква парите в местната 
хазна да бъдат с 3 449 944 лв. 
повече.

В амбициозния бюджет  
приходите от местни дейности  
възлизат на 13 061 256лв.

По отношение на  общинска 
собственост  общината про-
дължава да спазва консерва-
тивната си политика и през 
новата година, т.е.  предим-
ство ще получават най-вече 
сделките за отдаване под на-
ем, а не продажбите на об-
щински активи.

Така например в бюджета 
са заложени 1 780 000 лв. по-
стъпления от наеми на земя, 

имущество, лихви и нетни 
приходи от продажба на сто-
ки и услуги, 150 000 лв. са оч-
акваните приходи от конце-
сии,  докато по същото време 
от продажба на сгради и тере-
ни са планирани едва 200 000 
лв.

Община Карнобат влезе в 
новата година с напълно раз-
платени сметки към доставчи-
ци, без необслужени задълже-
ния и с преходен остатък в об-
щинските банкови сметки в 
размер на 1 869 865лв.

Единственото перо, по кое-
то планираните приходи няма 
да бъдат достатъчни, е свър-
зано със сметосъбирането, 
сметоизвозването и чистота-
та. Предвидени са 1 100 000 
лв., при необходими 1 681 000.

Разликата се дължи на то-
ва, че на последната си сесия 
през 2019 година мнозинство-
то в Общинския съвет отказа 
да увеличи такса „Битови от-
падъци“, чието ниво и в онзи 
момент беше едно от най-ни-
ските в страната. За да бъде 
осигурено необходимото фи-
нансиране, от Общинска ад-
министрация ще бъдат прину-
дени да потърсят  средства от 
собствените си приходи и да 
намалят разходите в други 
сфери.

неделчо ДиМОВ

На 20 януари 2020 година полковник 
о.з. Костадин Русенов Петров ще на-
върши 85 години. Той е роден в село 
Ново Паничарево, община Приморско. 
Основното си образование завършва в 
родното си село в НОУ „Христо Ботев"и 
продължава да учи в Бургас. Връзките 
си с Ново Паничарево никога не е пре-
късвал. През 1955 година в Бургас ста-
ва член на БСП (тогава БКП). В продъл-
жение на 65 години остава верен на со-
циалистическата кауза. През периода 
от 1957 до 1967 година работи в: Око-
лийския, Окръжния и Градския комитет 
на Комсомола. От 1990 до 1999 година е 
председател на Районния съвет на БСП 
в район „Зора“ - Бургас. Повече от 25 
години оглавява основна партийна ор-
ганизация в града. Винаги роботи чест-
но, безкористно, всеотдайно и отговор-
но, изпълнен с енергия и благородни 
намерения.

 Като кмет на село Ново Паничарево 
по време на мандата 1999-2003 година 
цялостната му дейност е подчинена на 
стремежа за пълна промяна облика на 
селото и живота на жителите му. Деви-
зът, който избира е: „Ново Паничарево 
- с ново лице". С амбицията да облекчи 
живота на социалнослабите, като из-
пълнява само за една година предиз-
борното си обещание: „Поне един от 
всяко семейство с постоянна работа“ 
включително и на ромските семейства. 
Става пример за подражание за онези, 

които се борят за спечелване на подхо-
дящо работно място и неговото запаз-
ване. По време на неговия мандат село-
то е благоустроено, като са отворени и 
асфалтирани главните улици, които 
свързват центъра и училището. Подме-
нени са тротоарите. Започнато е из-
граждане на мръсната канализация в 
централната част на селото. Построени 
са чешмите в центъра. Водоснабден е 
Гробищният парк, като е разширен и 
ограден. 

През 2001 година е открита етнограф-

ска сбирка, която по -късно става фили-
ал на бургаския музей. 

Поставена е паметна плоча в мест-
ността Старото село, където са живели 
паничаревци до края на ХІХ век.

Отново през 2001 година е открит па-
метник на загиналите по време на вой-
ните паничаревци, където са изписани 
имената на 41 войни.

В знак на почит и признателност на 
Страти Стоянов - общественик, дарител 
и народен представител по времето на 
Стефан Стамболов през 2002 година е 
поставена дървена фрезка на къщата, в 
която е живял паничаревският родолю-
бец.

В началото на ХХІ век на 2.06.2001 г. 
тържествено се чества 120-годишнина-
та от създаването на Ново Паничарево. 
Първата година от ХХІ век Ново Пани-
чарево посреща със свои знак-ембле-
ма. и др.

Заради тези негови успехи Костадин 
Русенов става почетен жител на село-
то.

Като координатор на НСБО работи 
за развиващата се регионална структу-
ра в бургаска област и удостоен със 
званието „Почетен член на Съюза" и е 
награден с отличителния знак „Камата 
на Левски". Като член на УС на СОСЗР 
и заместник-председател на Областно-
то ръководство, активно участва в орга-
низирането на всички мероприятия.

Всички негови приятели и колеги с 
които е работил от Бургас и Ново Пани-
чарево му пожелават здраве и радост.

Бивш кмет и офицер от запаса промени 
облика на странджанско село

Започва реконструкция на три големи 
пътни отсечки и парка в град Каблешково



Михаил КОЛЕВ

„Спартак“ (Плевен) е 
един от най-опитните отбо-
ри в Лигата, но смятам че 
имаме потенциала, за да ги 
победим. Това заяви пред 
вестник „Черноморски фар“ 
треньорът на баскетболния 
„Черноморец“ Йордан Ко-
лев. 

Двата тима се изправят 
един срещу друг утре в за-
ла „Бойчо Брънзов“. Сре-
щата от 16-ия кръг на Наци-
оналната баскетболна лига 
(НБЛ) е от 18:00 часа. Пър-
вият двубой помежду им в 
Плевен завърши при резул-
тат 96:91 в полза на „спар-
таклии“. Колев е категори-
чен, че тогава мачът е мо-
жел да приключи с успех за 
бургазлии и се надява сега 
отборът му да се хвърли 
здраво, за да спечели сре-
щата.

За съжаление поради 
контузии редица играчи на 
„Черноморец“ ще пропус-
нат двубоя. Наставникът ня-

ма да може да разчита на 
Ангел Димитров, Стоян 
Милчев, Мартин Чоков, Па-
улин Жардим и Блейк Рейн-
дълс, а с оплаквания от по-
следните дни е Робърт Ге-
оргиев. „Явно сме орисани 
тази година да имаме про-
блем с контузени състеза-
тели“, не скри разочарова-
нието си Йордан Колев.

Във временното класира-
не бургаският тим се нами-
ра на предпоследната де-
вета позиция с 17 точки, до-
като с една повече е „Спар-
так“ (Плевен). При успех на 
„Черноморец“ в събота те 

ще успеят да изместят от 
осмото място своя против-
ник. 

Междувременно Дисци-
плинарно-административ-
ният съвет (ДАС) на Нацио-
налната баскетболна лига 
(НБЛ), наложи 200 глоба на 
бургазлии за неизправни 
измервателни уреди по вре-
ме на мача с „Левски-Лу-
койл“ на 4 януари. Решени-
ето не подлежи на обжал-
ване. 

С глоби от тази среща са 
още и баскетболистът на 
„Черноморец“ Джамал 
Кинг, който има наложена 
санкция от 100 лева за тех-
ническо нарушение, а него-
вият съотборник Блейк Рей-
нълдс е наказан с 200 лева 
също заради техническо на-
рушение. Старши треньорът 
Йордан Колев е санкциони-
ран със 100 лева заради 
техническо нарушение.

Михаил КОЛЕВ

Първият ни олимпийски златен медалист по бокс 
Георги Костадинов навърши вчера 69 години. Бур-
газлията печели историческия медал през 1972 го-
дина на Игрите в Мюнхен в категория до 51 кг. За 
постижението си той бива награден през 2012 годи-
на с най-високото държавно отличие – орден „Ста-
ра планина“. 

Любопитен факт около рождения ден на Георги 
Костадинов е, че в „Уикипедия“, както и в други сай-
тове, е отбелязано, че той е роден на 3 март. Леген-
дата разкрива, че поради тази грешка често му се 
е случвало през годините да приема поздравления 
и навръх националния празник на България. „Те и 
категорията, в която съм спечелил златния медал в 
Мюнхен, са я объркали. Пише, че е до 52 кг, а аз 
триумфирах в категория до 51 кг“, уточнява Коста-
динов. 

В миналото той доста пъти е определял себе си 
като бунтар. Сега обаче споделя, че вече не е та-
къв, защото е „клекнал“ и няма за какво да се бун-
тува. 

Празникът си Георги Костадинов отбеляза в Со-
фия с приятели и познати. Пожелава си здраве, за-
щото това за него е най-важното. Друго няма какво 
да си пожелавам, каквото исках да го постигна – 
съм го постигнал, каза пред вестник „Черноморски 
фар“ рожденикът.
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Михаил КОЛЕВ 
Снимка: Борислав 
ПЕнКОВ архив

Днес започват срещите от 
финалната надпревара за Ку-
пата на България по волей-
бол. Домакин тази година е 
Бургас, а двубоите ще се про-
ведат в зала „Младост“. За 
трофея ще спорят осемте 
най-добри отбора в страна-
та. Билети за турнира могат 
да бъдат закупени в офиса на 
„Нефтохимик 2010“. Пакетна-
та дневна цена е 5 лева за 
всички срещи.

Четвъртфиналите започват 
с мача между „Ботев" (Луко-
вит) и „Монтана" от 12:15 ча-
са. От 15:00 часа на полето 
ще излязат отборите на „Лев-

ски" и „Хебър" (Пазарджик). 
Бургаският „Нефтохимик 

2010" ще има за съперник в 
първата си среща тима на 
„Марек Юнион Ивкони" (Дуп-
ница). Двубоят е с начален 
час 17:45 днес. „Дунав" (Русе) 
срещу „Добруджа 07" (До-
брич) е последният четвърт-
финал за деня, с начало 20:30 
часа. 

При успех на старта бурга-
ските волейболисти ще срещ-
нат на полуфинал победите-
лят от русенци и добричлии. 
Мачът, който ще определи 
един от кандидатите за тро-
фея, е в събота от 19:00 ча-
са. 

Финалът в турнира за Ку-
пата на България при волей-
болистите е на 19 януари  от 

18:30 часа.
„Очакванията ни както ви-

наги са само и единствено да 
постигнем победи. Чакат ни 
тежки двубои, но вярваме, че 
ще успеем да се справим и 
да триумфираме с Купата. 
Чувстваме се задължени още 
повече, тъй като ще играем 
пред наша публика. Вярваме, 
че както и досега, бургазлии 
ще подкрепят отбора", обяви-
ха от ръководството на „Неф-
тохимик 2010" пред вестник 
„Черноморски фар“.

От щаба на бургаския клуб 
заявиха още, че всеки, който 
си е закупил билет за финал-
ния турнир на Купата на Бъл-
гария, ще получи безплатен 
календар на шампионите от 
Бургас. 

Чф

През тази седмица „шейхове-
те“ ще изиграят първата си кон-
тролна среща от подготовката за 
втория дял на първенството. В 
събота (18 януари), на стадиона 
в Обзор, те ще се изправят сре-
щу тима на „Черноморец“ (Бал-
чик). Двубоят е с начало 13:00 ча-
са.

В лагера на „Нефтохимик“ ня-

ма контузени футболисти и всич-
ки ще бъдат на линия за първата 
проверка за 2020 година.

Вече са уточнени подробности-
те и около приятелската среща с 
първенеца от Трета югоизточна 
лига „Созопол“. Двата морски ти-
ма ще се срещнат на 22 януари 
(сряда), от 13:00 часа, на стади-
она в Каблешково.ВОЛЕЙБОЛ

„Нафтата“ с първа контрола 
за годината тази събота

Най-добрите отбори ще спорят 
в бургас кой да вземе купата 
Надпреварата започва днес 
и ще продължи до неделя

йордан колев: „спартак“ 
(плевен) е опитен отбор, 
но можем да ги победим

БаСКЕтБОЛ

ОБЯВа
"РОМАНО" ЕООД уведомява за инвестиционно пред-

ложение: "Изработване на проект за изменение на ПУП-
ПРЗ за УПИ I-8, II-8 и III-8, кв.129, по плана на м. „Мади-
ка”, ПИ 07079.3.2058, 07079.3.2059  и 07079.3.2060 по КК 
на гр.Бургас"

ОБЯВа
Гинчо Запрянов Коралски, с адрес гр.Карнобат, ул 

Странджа 3, има инвестиционно намерение за „изграж-
дане на фотоволтаична централа 15 kWp в УПи 
XV,кв.161 по ПУП-ПрЗ на гр.Карнобат, общ.Карно-
бат“.

Преди бях бунтар, 
сега вече „клекнах“

Легендата Георги Костадинов на 69:



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здра-
вословен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Тайните на войната документал-
на поредица /10 еп./
13:25 - Ганьо Балкански се завърна от 
Европа 4-сериен  /България, 2004г./, 1 
част, режисьор Иван Ничев, в ролите: Ни-
колай Урумов, Георги Калоянчев, Иван 
Григоров, Калин Арсов и др.
14:00 - Малки истории
15:00 - Специализирано предаване за 
хора с увреден слух
15:15 - Разследването на Мун 
15:45 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Завръщане в Брайдсхед  /2 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Панорама с Бойко Василев
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Миньона игрален филм /копро-
дукция, 1998г./, режисьор Жан Марк Пи-
ше, в ролите: Долф Лундгрен, Франсоа 
Робъртсън, Рок Лафорчън и др. (12)
01:05 - Култура.БГ /п/
02:05 - 100% будни предаване за здра-
вословен лайфстайл/п/
03:05 - Завръщане в Брайдсхед  /2 еп./п/
04:05 - Дойче веле: Шифт
04:20 - Още от деня /п/
05:00 - Панорама с Бойко Василев /п/

06:00 - "Трансформърс: Роботи под при-
критие" - анимация, с.3 еп.5
07:00 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу
13:30 - Премиера: "Ягодова любов" 
- еп.29
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - с.7 
еп.452
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.4 еп.2
17:00 - bTV Новините
17:20 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.50
19:00 - bTV Новините 
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.7
21:30 - Премиера: "Вътрешен човек" 
- еп.68
22:30 - "Медичите" - с.3 еп.3
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Мъртва точка" - с.4 еп.8

01:00 - "Смелите" - еп.2
01:50 - bTV Новините /п./
02:20 - "Преди обед" /п./
04:10 - "Бригада Нов дом" /п./ - соци-
ален проект
04:50 - "Втори шанс" - еп.31
05:30 - "Хотел Елеон" /п./ - с.3 еп.13

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок

09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA

12:00 - Новините на NOVA

12:30 - "Моят живот" - с. 4

13:30 - "Остани с мен" (премиера) 

15:00 - "Черна роза" (премиера) 

16:00 - Новините на NOVA

16:10 - "Плюс - Минус" - публицистично 
предаване, на живо

17:00 - "Намери ме" (премиера) 

18:00 - "Семейни войни" - телевизи-
онна игра

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия

20:00 - "Черешката на тортата" - преда-
ване на NOVA, нов с.

21:00 - "Господарка на злото" - с уч. на 
Анджелина Джоли, Ел Фанинг, Шарлто Ко-
пли, Имелда Стаунтън, Лесли Манвил и др.

23:00 - Новините на NOVA

23:30 - "Добрата съпруга" - с. 6

00:30 - "Нощна смяна" - с. 3

01:30 - "Завинаги свързани" 

02:30 - "Слънце и луна" 

06:00 - Политика и спорт - с Иван Тър-
поманов
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
12:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
13:00 - Новини
13:15 - Политика и спорт - с Иван Тър-
поманов
14:15 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
22:00 - Светът и всичко в него - със Си-
меон Идакиев
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
04:30 - Модна фиеста - с Мариана Ар-
шева
05:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков

06:00 - "Касъл" - с. 7 /п/
07:00 - "Коледно обещание" - романтич-
на комедия с уч. на Джейми Кинг, Люк 
Макфарлан, Кристи Лейнг и др.
09:00 - "Любителката на мистерии: Игра-
та започва" - мистерии с уч. на Уилям Кат, 
Джейми Елман, Кейси Сандър и др.
11:00 - "Касъл" - с. 7
12:00 - "Да спасиш Медисън" - роман-
тична драма с уч. на Алона Тал, Итън Пек, 
Зак Лайвли, Си Томас Хауъл и др.
13:45 - "В кадър"
14:15 - "За всичко е виновен енотът" 
(премиера) - драма с уч. на Брайън Кран-
стън, Дженифър Гарнър и др.
16:40 - "Английският пациент" - роман-
тична драма с уч. на Ралф Файнс, Жулиет 
Бинош, Уилям Дефо, Кристин Скот Томас, 
Колин Фърт, Навийн Андрюс и др.
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 5
21:00 - "Армагедон" - приключенски ек-
шън с уч. на Брус Уилис, Били Боб Торн-
тън, Бен Афлек, Уил Патън, Лив Тайлър, 
Стив Бушеми, Оуен Уилсън  и др.
00:10 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 5 /п/
01:10 - "У дома през август" - комедия 
с уч. на Мерил Стрийп, Джулия Робъртс, 
Юън Макгрегър, Крис Купър, Абигейл 
Бреслин, Бенедикт Къмбърбач и др. /п/

06:00 - Биатлон: Световна купа в Руполдинг, 
спринт, мъже
07:00 - Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, чет-
въртфинали
09:30 - Тенис: Профил на Патрик Муратоглу
10:00 - Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, полу-
финали, директно
13:30 - Сноуборд: Световна купа в Лаакс, сло-
упстайл, директно
14:30 - Ски-алпийски дисциплини: Светов-
на купа във Венген, слалом за комбинация, мъ-
же, директно
16:00 - Биатлон: Световна купа в Руполдинг, 
щафета, жени, директно
16:50 - Ски-алпийски дисциплини: Зимни мла-
дежки олимпийски игри в Лозана, гигантски 
слалом, девойки
17:20 - Ски-алпийски дисциплини: Зимни мла-
дежки олимпийски игри в Лозана, гигантски 
слалом, младежи
17:50 - Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, по-
луфинали
18:55 - Ски скокове: Световна купа в Титизее 
Нойщат, квалификация, директно
20:15 - Новини
20:20 - Снукър: Турнир "Мастърс", четвърт-
финали
20:45 - Снукър: Турнир "Мастърс", полуфина-
ли, директно
00:30 - Рали "Дакар", дванадесети етап
01:00 - Новини
01:05 - Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, по-
луфинали
04:00 - Снукър: Турнир "Мастърс", полуфинали

06:00 - "Драга фамилия" - с. 3
07:00 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 7 /п/
08:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 16 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 12 /п/
11:00 - "Военни престъпления" - с. 11 /п/
12:00 - "Пожарникарите от Чикаго" - 
с. 7 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 7
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 16
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 12
16:00 - "Женени с деца" - с. 8, 2 еп.а
17:00 - "Бунт" - екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Матю Рийз, Даниел Чакран, Чък 
Лидел, Майкъл Флин, Рени Греймс, Мелъ-
ни Стоун и др.
19:00 - "Военни престъпления" - с. 11
20:00 - "Скорпион" - с. 2
21:00 - "Пожарникарите от Чикаго" (пре-
миера) - с. 7
22:00 - "Робин Худ: Принцът на разбой-
ниците" - приключенски филм с уч. на Ке-
вин Костнър, Морган Фрийман, Майкъл 
Уинкот, Мери Елизабет Мастрантонио, 
Крисчън Слейтър и др.
01:00 - "Фрактура" - предаване за рок 
музика /п/
03:15 - Еротичен телепазар

ТВ ПРОГРАМИ - ПЕТЪК

ПЕТЪК
Температура: 3/6°C
Облачно
Вероятност за валежи: 41%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 98%

СЪБОТА
Температура: 1/6°C
Облачно
Вероятност за валежи: 55%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 96%
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

На основание Заповед на управителя № 18/17.01.20 
г. издадена на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност 
от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположени на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”:

а/ Магазин №1, с площ от 14 кв.м.,с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно, с на-
чална тръжна месечна наемна цена 150 лв.с ДДС и стъп-
ка за наддаване 15 лв. с ДДС

б/ Магазин № 2, с площ от 14 кв.м.,с предназна-
чение извършване на търговска дейност на дребно, с 
начална тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и 
стъпка за наддаване 15 лв. с ДДС

в/ Магазин № 4, с площ от 14 кв.м.,с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно, с на-
чална тръжна месечна наемна цена 150 лв.с ДДС и стъп-
ка за наддаване 15 лв. с ДДС

2. Поземлен имот с площ от 5286 кв.м от имот с 
площ 5926 кв. м., находящ се в кв. Победа, ул. Ча-
талджа № 18 представляващ парцел V, кв. 38, с 
предназначение – паркинг, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 1760 лв. без ДДС и стъпка за наддава-
не 176 лв. без ДДС.

3. Търговски обект, разположен в ПИ с идентифика-
тор 07079.614.141 с адрес: гр. Бургас, Цeнтрален па-
зар „Краснодар”,ж. к. ”Възраждане” –магазин № 6 в 
сграда- блок № 1, с площ от 27.90 кв.м., с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно с храни-
телни стоки, с начална тръжна месечна наемна цена 550 
лв. с ДДС и стъпка за наддаване 55 лв. с ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 19.02.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 18.02.20 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № 19/17.01.20 

г. издадена на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност 
от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположени на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”:

a/ Магазин № 9, с площ от 14 кв.м.,с предназна-
чение извършване на търговска дейност на дребно, с 
начална тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и 
стъпка за наддаване 15 лв. с 

ДДС
б/ Магазин № 10, с площ от 14 кв.м.,с предназна-

чение извършване на търговска дейност на дребно, с 
начална тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и 
стъпка за наддаване 15 лв. с ДДС

в/ Магазин № 11, с площ от 14 кв.м.,с предназна-
чение извършване на търговска дейност на дребно, с 
начална тръжна месечна наемна цена 150 лв. с ДДС и 
стъпка за наддаване 15 лв. с ДДС

2. Търговски обект, разположен в ПИ с идентифика-
тор 07079.614.141 с адрес: гр. Бургас, Цeнтрален па-
зар „Краснодар”,ж. к. ”Възраждане” –магазин № 3 в 

сграда- блок № 5, с площ от 32.50 кв.м., с предназначе-
ние извършване на търговска дейност на дребно с храни-
телни стоки, с начална тръжна месечна наемна цена 605 
лв. с ДДС и стъпка за наддаване 60 лв. с ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 20.02.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 19.02.20 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № 20/17.01.20 

г. издадена на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност 
от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположен на районен па-
зар „Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков” 
Магазин № 260025 зад РУМ „Младост”, с площ от 
32 кв.м., с предназначение извършване на търговска 
дейност на дребно с риба, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 550 лв. с ДДС и стъпка за наддава-
не 55 лв.с ДДС .

2. Търговски обекти, разположен на районен пазар 
„Младост”, с адрес: гр.Бургас, ж. к.”Славейков”- Мага-
зин № 260027 зад РУМ „Младост”, с площ от 16 кв.м., 
с предназначение извършване на търговска дейност на 
дребно, с начална тръжна месечна наемна цена 250 лв. 
с ДДС и стъпка за наддаване 25 лв.с ДДС .

3. Търговски обект– помещение, разположено в 
ПИ с идентификатор 07079.501.38.1.96 по КККР на 
гр. Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. 
„Изгрев”, бл.38, по плана на ж. к. ”Изгрев”, с площ от 
63.05 кв.м., с предназначение извършване на търговска 
дейност с начална тръжна месечна наемна цена 330 лв. 
с ДДС и стъпка за наддаване 33 лв. с ДДС.

4. Търговски обект, разположен в ПИ с идентифи-
катор 07079.619.29.1.21 по КККР на гр. Бургас - с ад-
рес: гр. Бургас, ж. к. ”Братя Миладинови”, бл.32, вх.Б, 
партер с площ от 113.81 кв.м., с предназначение из-
вършване на търговска дейност, с начална тръжна ме-
сечна наемна цена 1550 лв. с ДДС и стъпка за надда-
ване 155 лв. с ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 21.02.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 20.02.20 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № 21/17.01.20 

г. издадена на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност 
от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположен в ПИ с идентифи-
катор 07079.651.285 по КККР на гр. Бургас- с адрес: 

Пазар на селскостопанска продукция, хранителни и 
промишлени стоки, гр. Бургас, ж.к. ”М. Рудник”:

а/ Магазин № 1 в сграда блок № 1, с площ от 8 
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/
или производствена дейност, с начална тръжна ме-
сечна наемна цена 90 лв. с ДДС и стъпка за наддава-
не 9 лв. с ДДС

б/ Магазин № 2 в сграда блок № 1, с площ от 24,37 
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/
или производствена дейност, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 170 лв. без ДДС и стъпка за наддава-
не 17 лв. без ДДС

в/ Магазин № 3 в сграда блок № 1, с площ от 
50.19 кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 
месечна наемна цена 300 лв. с ДДС и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

г/ Магазин № 1 в сграда блок № 2, с площ от 37.43 
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/
или производствена дейност, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 300 лв. без ДДС и стъпка за наддава-
не 30 лв. без ДДС

ІІ. Търговете ще се проведат на 26.02.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 25.02.20 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № 22/17.01.20 

г. издадена на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за упражняване правата на собственост 
в търговски дружества, участието в граждански друже-
ства и сключването на договори за съвместна дейност 
от община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общински имоти и 
вещи, приети от Общински съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположени в ПИ с идентифи-
катор 07079.651.285 по КККР на гр. Бургас- с адрес: 
Пазар на селскостопанска продукция, хранителни и 
промишлени стоки, гр. Бургас, ж.к. ”М. Рудник”:

а/ Магазин № 3 в сграда блок № 2, с площ от 
37.24 кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 
месечна наемна цена 300 лв. с ДДС и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

2.СОС – подблоково помещение, с идентификатор 
07079.607.421.1.14, с адрес - гр. Бургас, п.к. 8000, 
ж.к. „Лазур, ул. Иван Богоров № 64, ет.0 - сутерен с 
площ от 108 кв.м. състоящо се от 3 самостоятелни по-
мещения и санитарен възел, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 1000 лв. с ДДС и стъпка за наддаване 
100 лв. с ДДС.

3. Търговски обект, в свободностояща едноетаж-
на сграда тяло „Б”, разположена в ПИ с идентифи-
катор 07079.653.781 по КККР на гр. Бургас с адрес: 
гр. Бургас, ж.к. „М. Рудник”, зона „В” до бл.100 -Па-
зар за селскостопанска продукция, хранителни и про-
мишлени стоки, гр. Бургас, представляващ - павили-
он № 6, с площ 16 кв.м, с предназначение извършване 
на търговска дейност на дребно, с начална тръжна ме-
сечна наемна цена 220 лв. без ДДС и стъпка за надда-
ване 22 лв. без ДДС

ІІ. Търговете ще се проведат на 27.02.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 26.02.20 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
На основание Заповед на управителя № 

23/17.01.20 г. издадена на основание чл.18 ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване пра-
вата на собственост в търговски дружества, участи-
ето в граждански дружества и сключването на дого-
вори за съвместна дейност от община Бургас, по ре-
да на глава VII във връзка с чл.61 и следващите от На-
редбата за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общински имоти и вещи, приети от Общин-
ски съвет - Бургас:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на публич-
ни търгове с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от три години на нeдвижими имоти -търговски 
обекти на дружеството, с адреси в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположен в ПИ с идентифи-
катор 07079.651.285 по КККР на гр. Бургас- с адрес: 
Пазар на селскостопанска продукция, хранителни и 
промишлени стоки, гр. Бургас, ж.к. ”М. Рудник”:

а/ Магазин № 2 в сграда блок № 3, с площ от 
37.25 кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 
месечна наемна цена 300 лв. с ДДС и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

б/ Магазин № 4 в сграда блок № 3, с площ от 37.31 
кв.м., с предназначение извършване на търговска и/
или производствена дейност, с начална тръжна месеч-
на наемна цена 300 лв. без ДДС и стъпка за наддава-
не 30 лв. без ДДС

в/ Магазин № 1 в сграда блок № 4, с площ от 
37.25 кв.м., с предназначение извършване на търгов-
ска и/или производствена дейност, с начална тръжна 
месечна наемна цена 300 лв. с ДДС и стъпка за надда-
ване 30 лв. с ДДС

ІІ. Търговете ще се проведат на 28.02.20 г. от 10.00 
ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, административна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в срок 
до 14.00 ч на 27.02.20 г.

Определям следните изисквания към кандидати-
те за участие в търговете:

Участник в съответния търг може да бъде всяко бъл-
гарско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, регистрирано ка-
то търговец по Търговския закон, не е обявено в несъс-
тоятелност, не се намира в производство по несъстоя-
телност, не се намира в производство по ликвидация, 
не е лишено от право да упражнява търговска дейност, 
няма задължения към държавата и към община Бургас, 
няма задължения към „Бургаски пазари” ЕООД, ако е бил 
предишен наемател наемният договор не е бил прекра-
тен поради виновно поведение на участника.

Определям ред за закупуване на тръжната доку-
ментация, размер и начин на плащане на цената й, 
краен срок за приемане на заявленията на участни-
ците както следва:

1. Тръжната документация се получава в касата на 
„Бургаски пазари” ЕООД, гр. Бургас, ТК ”Краснодар” 
ет.1-вход към Централен пазар, след заплащане на стой-
ността й от 40 лв. 

2. Заявления за участие в търга се приемат в запе-
чатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в де-
ловодството на „Бургаски пазари” ЕООД гр. Бургас, 
ул.”Цариградска”№ 57, Централен пазар „Краснодар”, 
административна сграда , 2 етаж.

Депозитът за участие в съответния търг е в трикрат-
ния размер на началната тръжна месечна наемна цена, 
и следва да се внесе по разплащателна сметка на “Бур-
гаски пазари” ЕООД в Търговска банка „Д“ АД - Бургас: 
IBAN: BG 02 DEMI 9240 1000 1789 68 BIC: DEMIBGSF .

Огледи на имотите може да се извърши в присъст-
вие на техническия организатор от 10 до 12 и от 14 до 
16 ч. на 23.01.20 г. и 30.01.20 г..

Разяснения по тръжните процедури и допълнител-
на информация в срока за подаване на заявленията за 
участие в търга на тел.: 056/894293. 

УПРАВИТЕЛ: /п/
/д-р инж Ж. Панайотов/
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Шедьоври на б

Способен ли е българският 
бизнес да бъде конкурентен на 
световните имена? „Efbet“ до-
казва, че това е възможно. И то 
в сферата на атрактивния хазар-
тен бизнес.

Управлението на 
Цветомир Найденов  

и Боян Найденов

Начело на компанията „Еф-
бет“ са братята Боян и Цветомир 
Найденови – Цеките, които ос-
новават първия български сайт 
за онлайн залагания през 2003 
година. Първоначално платфор-
мата е известна като BalkanBet, 
но от 2011 г. носи името Efbet. 
Компанията не само е първият 
роден онлайн букмейкър, който 
получава лиценз от Държавна-
та комисия по хазарта, но още 
през 2003 година получава и ев-
ропейски лиценз в Малта. В сре-
диземноморската държава и до 
днес е локализирано седалище-
то на компанията.

Към момента „Ефбет“ е един от 
най-успешните български бран-
дове и най-големият роден опе-
ратор в сферата на онлайн зало-
зите. Наред с виртуалната плат-
форма компанията на Цветомир 
и Боян Найденови управлява и 
верига от наземни казина.

Но успехът не идва случайно. 
Семейство Найденови заемат 
ключова роля в история на част-
ния бетинг сектор у нас. Братята 
са натрупали своя опит в сфера-
та на хазарта от дългогодишната 
си управленска позиция в „Евро-
футбол“ – бранд, основна фигу-

ра, в чието основаване е техни-
ят баща Стефан Найденов. 

Темповете им  
на развитие

С всяка година виртуална-
та платформа за залози „Еф-
бет“ изкушава с все по-инте-
ресни възможности любителите 
на адреналиновите игри. Пред-
лагат се хиляди срещи и опции 
за различни залози всеки ден. 
Наред с традиционните пазари 

в спортове като футбол, волей-
бол, баскетбол и тенис, можете 
да следите на живо и да прави-
те предположения за развити-
ето на срещи от целия свят по 
снукър, ръгби, различни бойни 
спортове, хокей на лед и много 
други типове игри, сред които и 
електронни спортове.

Паралелно се разширява и ве-
ригата от десетки наземни кази-
на „Efbet“. Сред най-новите, кои-
то отварят врати през януари та-
зи година, са няколко обекта в 
София (Люлин, Красна поляна, 

на „Никола Мушанов“ и други).
За това колко успешен е про-

ектът „Ефбет“, недвусмисле-
но говори политиката на ком-
панията всяка година да влага 
част от печалбата си в разви-
тието на българския спорт. Он-
лайн букмейкърът е най-круп-
ният частен инвеститор в род-
ния спорт със сума от 25 мили-
она лева годишно, която се раз-
пределя между различни спон-
сорски договори. Брандът спон-
сорира редица футболни отбори 
от първа, втора, трета и аматьор-

ските лиги по футбол. По силата 
на спонсорски контракт с БФС 
цялата първата лига у нас се на-
рича именно „Efbet лига“. Фи-
нансирани са също федераци-
ите по баскетбол, волейбол, от-
делни отбори (включително во-
лейболните национали), федера-
цията по бокс, както и различни 
събития и състезатели.

Къде имат лицензи

Марката на Цеките има успе-
хи и извън граница. От 2017 го-
дина Боян Найденов и Цветомир 
Найденов развиват дейност и в 
Румъния. Вече повече от две го-
дини в нашата северна съседка 
функционират няколко казина 
и онлайн хазартна платформа 
„Efbet“. През 2019 година компа-
нията получи лицензи за съща-
та дейност и за Италия, Испания 
и Сърбия. В момента текат под-
готвителните дейности за реал-
ния старт на работата и в тези 
държави, в които се планира да 
бъде поставен преди средата на 
2020 година. 

Къде планират  
да получат лиценз

Собствениците на „Ефбет“ са 
амбициозни и планират още по-
широко представяне на разра-
ботената от тях марка. Плани-
ра се навлизане на бетинг па-
зарите във Великобритания и 
САЩ. Дали стъпката не е твър-
де смела? Успехът принадлежи 
на смелите.

Дона МИТЕВА 

Маргарита Нешева е баба-мечта 
за всяко дете. Но тя е любимата ба-
ба на Моника, която след два месе-
ца ще стане на 7 години. Двете мо-
мичета посетиха точно по празници-
те Рованиеми - така се казва градче-
то, където се намира селцето и къща-
та на Дядо Коледа.

„Видях обява за Нова година в 
Лапландия, реших, че ще е интерес-
но и за мен, и за внучката. Според 
мен с дете там трябва да се отиде ко-
гато още не са разбрали, че подаръци-
те не ги носи Добрия старец, а ги купу-
ват мама и тати. И в същото време да 
са достатъчно големи, за да могат да 
се насладят на 
всичко около 
тях“, разказа 
Маргарита. От 
известно вре-
ме, тя е взела 
решение вече 
вместо дре-
хи и играчки 
да подарява 
на внучката 
си спомени и 
приключения. 
А за другите 
неща да се 
грижат роди-
телите й.

„Аз самата 

имах баба, която 
изравяше света, 
за да ни угоди на 
дадена прищявка 
и мисля, че ми ос-
тана за пример“, 
спомня си модер-
ната баба бургаз-
лийка и си при-
знава: „Ние две-
те с Моника много 
се разбираме, под-
хождаме си и пра-
вим заедно мно-
го щуротии. Как-
то се казва, баба-
та е малко роди-
тел, малко приятел 

и малко съучастник в лудориите“.
Пътуването е планирано още от ля-

тото, но се пази в дълбока тайна до 
Бъдни вечер. А разкриването на по-
каната за приключението е цял ри-
туал. „Намерих в нета фирма, коя-
то прави персонализирани клипче-
та с послание към децата от Дядо 
Коледа. В шест минути Добрия ста-
рец сред много сняг и от своята къ-
ща поздравява детето, като му каз-
ва името, разказва, че знае с какво 
се занимава и му поставя задачи за 
следващата година. Това видео Мо-
ника получи на Бъдни вечер, защото 
то завършва с това, че е била добра 

през изминалата година и ще получи на Коледа 
подарък“, разказва за ритуала Маргарита.

На следващия ден се получава писмо до ба-
ба и внучка, в което Дядо Коледа благодари за 
писмото на бабата и я кани да му отиде на гос-

ти, но тъй като не може възрастен да ходи сам 
в Лапландия, то затова кани и Моника да пъту-
ва с баба си. Писмото е на бланка на Дядо Ко-
леда и с негов подпис. Освен това в него има и 
два самолетни билета.

Така и двете момичета тръгват на своето пъ-
тешествие. А в Рованиеми е истински приказно. 
При срещата с Дядо Коледа, истинския, – не се 
знае коя се е развълнувала повече, но поне ба-
бата си признава, че за нея е било невероятно 
преживяване. „Моника е доста обрана откъм 
външна емоция, зарадва се на подаръка, който 
получи от Дядо Коледа, а той беше една плю-
шена играчка - Хъски. Не го пусна от ръце през 
цялата екскурзия. С него и спеше. Но най-мно-
го се радваше на снега, все едно че беше рас-
ла на екватора“. Освен срещата с Добрия ста-
рец момичетата се насладили на леден ресто-
рант, срещнали са Снежната царица и тролове, 
карали шейни с хъски и еленчета. „Ядохме уни-
кално еленско месо. Там отглеждат елени, така 
както ние отглеждаме крави - за месо и мляко. 
Много е по-вкусно от телешкото“, хвали се бур-
газлийката. А и бели сови, мечка и лисица в ес-
тествената им среда са видели.

Истинско приключение за възрастни и деца, 
а спомените и емоции са налице. За лятото се 
търси нова изненада с още по-интересни пре-
живявания.

Ще успее ли „Ефбет“ да стане една от  
най-големите компании за спортни залози в света

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Бургаска баба заведе внучката си в Лапландия
Двете срещнали Снежната царица, 
тролове и карали шейни с хъскита
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