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Четящ Бургас отпразнува
век с „Черноморски фар“

Кметът Димитър Николов:

„Не е лесно да носиш
царската корона“, но е
въпрос на чест да продължиш
и развиваш марката
Спомняте ли си
онзи прословут
израз: „Вярно е!
Във „Фар”- а го
пише!”
Ако има медия-хронолог,
която вече 100
години ежедневно отразява случващото се в Бургас,
това е вестник
„Черноморски
фар”.
Стотици знакови имена са
свързани с тази
медия-история
на града ни.
Тази вечер Бургас отбеляза стотната годишнина
на „Черноморски фар”.
Бог да прости знаковите личности, свързани с
вестника.
Честит век на всички, свързани през годините с
„Фар”- а! Не мога да изброя всички имена, толкова са много!
Пожелавам успех на настоящия екип! Не е лесно да носиш „царската корона”, но пък е въпрос на
чест да продължиш да пазиш и развиваш марката
„Черноморски фар”!
Защото това е част от документалистиката и историята на Бургас.

Честит празник, „Черноморски фар”!

4 Изложба на бургаски майстори и емоционално
парти на брега на морето белязаха 100-годишния
юбилей на вестника
4 Кои картини попълниха съкровищницата на Фара

4 Кой влезе в семейството на
Фаропазителите
4 Проф. Севдалина Турманова
със специален дар
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Жителите на Голямо
Буково бранят
с подписка новия си път
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Ина ПЕТРОВА
Жители на средецкото
село Голямо Буково започнаха подписка за запазване на новия път, който
свързва селището с манастира над него. Отсечката
е изградена преди няколко
месеца, но вече е реален
риск да възвърне стария
си, неугледен вид. Причината е движението на тежкотоварни автомобили, оплакват се местните.
В подписката са се подписали над 50 души, но тя
продължава да обикаля селото. С проблема е ангажиран и кметът на Средец
Иван Жабов, който е взел
присърце въпроса.
„Ако продължава извозването на дървесина, пътят
ще се окаже в същото положение преди ремонта.
Запознат съм с подписката

Инж. Иван Жабов, кмет на община Средец

До 20 години затвор грозят
надрусания тираджия
Жена изгоря жива, други двама са с опасност
за живота от зверската катастрофа в Айтос
Георги РУСИНОВ
Дрогираният тираджия, който
помете 12 коли в Айтос, уби жена
на място, рани още шестима, от
които двама са с опасност за живота, го грози затвор. Окръжна
прокуратура – Бургас му повдигна
обвинение.
„То е за причиняване на смърт
по непредпазливост на едно лице
и средна телесна повреда на други три, което е извършено при управление на МПС след употреба
на наркотични вещества. Това
представлява тежък случай и се
предвижда наказание от 5 до 20
години лишаване от свобода“, коментираха от Държавното обвинение.
Инцидентът е от 11 септември.
Тогава около 12:30 часа, по айтоската улица „Хаджи Димитър“, малко преди кръговото кръстовище
на пътя Бургас-София, спирачките
на ТИР-а, управляван от 50-годишния несебърлия Кольо Иванов, пътуващ от Провадия, се повреждат.
От Областна дирекция на МВРБургас излязоха с подробна информация за хронологията на целия трагичен инцидент.
Камионът първо удря 32-годишна пешеходка, а след това и 12
превозни средства, изчакващи
червен светофар. След това тежкотоварният автомобил спира в
ограда на къща и магазин, разположени на улицата. Кольо Иванов
на място е тестван за употреба на
алкохол и наркотици. Първата
проба е отрицателна, но от втора-

та става ясно, че шофира след
употреба на метамфетамин (пико). Водачът отказал да даде кръвна проба и урина за химичен анализ, но въз основа на определение, издадено от Бургаски окръжен съд, са взети кръвни проби за
алкохол и употреба на наркотични
вещества.
След удара от камиона се самозапалва „Тойота Рав“, като в колата жива изгаря 28-годишна жена от Търговище, пътуваща на
задната седалка. 32-годишната пешеходка е брутално натрошена, с
диагноза „политравматизъм“ и е
настанена за лечение в УМБАЛБургас с опасност за живота. Още

един от пострадалите бере душа.
Това е 38-годишен мъж от Айтос,
който се е придвижвал на предната седалка във „Форд Транзит“.
Той също е с диагноза „политравматизъм“ и е с опасност за живота. С 32-годишната пешеходка са
настанени в „Реанимиация“.
За сметка на това Кольо Иванов не е пострадал сериозно. Лекува се от контузия в гръдния кош
и фрактура на ребро.
Окръжна прокуратура – Бургас
поиска постоянното задържане в
ареста за дрогирания убиец. Това
за Държавното обвинение е повече от задължително предвид факта, че Иванов е употребил наркотици – утежняващо вината обстоятелство. Възможно е и обвинението на 50-годишния тираджия да се
промени в по-тежко предвид състоянието на пострадалите.
Пред „Черноморски фар“ хора
от града споделиха, че е крайно
време да се помисли за обходен
път за тежкотоварните камиони.
Желание за това изрази и кметът
на общината Васил Едрев. Причината не е само сегашната катастрофа. В последните десетина и
повече години е имало не единдва инцидента, включително и такива с жертви, спомнят си айтозлии.
„Идват много засилени от прохода, надолнището е много голямо, развиват голяма скорост и минават през града. Като откажат
спирачките и стават белите“, коментира местният жител Красимир.

Още по темата
на стр. 9

на местните жители, те искат да не се допускат тежкотоварни автомобили и
всякакъв вид МПС-та над
10 тона по пътя. Ние ще
уведомим фирмите, които

се занимават с извозване
на дървесина, тежките коли да не се качват на пътя,
защото той няма да може
да просъществува в този
вид дълго време“, заяви

Юруш на шопинга в Турция
Дона МИТЕВА
Първите организирани групи за
шопинг в Одрин, Люлебургаз, Чорлу, Лозенград вече са факт. Освен
това и много бургазлии и хора от
съседните градове тръгнаха с колите си за пазар в Турция. Голяма
част от тях възстановяват старите
си навици, а други, които не са го
правили, сега, явно мотивирани от
факта, че отпаднаха PCR-тестовете при влизане у нас, тръгнаха и
те.
В съботния ден на излизане през
Малко Търново се чакаше по 4 часа сутринта, а на връщане „удоволствието“, наречено висене на
границата, бе намалено наполовина.
„Обяснението за продължителното чакане е, че от турска страна
е въведена някаква друга система
на обработка и затова става забавянето. Но наистина имаше и много автомобили. Ние бяхме в 6 часа
на границата и бяхме първият туристически автобус. След нас се
нареди доста дълга върволица“,
обяснява турагентката Йоана Демирева, която организира първата
си група за еднодневен шопинг
след падането на забраната.
По нейна преценка българите,
които са тръгнали към турските
градове покрай границата, наистина са се увеличили. Но дали това е
вследствие на охлабване на мерките за COVID-19 или просто защото това е седмицата преди старта
на учебната година и фактът, че
много хора от години пазарят за
децата си от комшиите - не се наема да каже.
„Страх у хората, които пътуваха
с мен няма. В момента правя записване и за две късни почивки в
Турция. Има интерес. Единствено
онези, които искат да се възползват от топлото време по на юг, се
притесняват да не се затворят пак
границите и да им се блокират

вложените средства“, коментира
турагентката.
„Жалкото е, че върволиците български автобуси бяха спрени пред
моловете, а в двете български
църкви „Св. св. Константин и Елена“ и „Свети великомъченик Георги“ в Одрин. Имаше единици семейства, дошли да запалят по свещичка“, коментира пътуването си в
съседна Турция проф. Дияна Радойнова. Отиването й там е свързано с проучване на двата храма и
общността от българи. А като впечатления казва, че въпреки тръгването в петък късен следобед от
България отново се чака много на
границата. Изводът, който си прави е, че в навечерието и в самите
пазарни дни сряда и петък, натоварването на граничните пунктове
е голямо.
„Мерките срещу COVID-19 се
спазват стриктно в Одрин. Това ми
направи сериозно впечатление. В
ресторанта на влизане и излизане
те дезинфекцират. По улицата се
ходи само с маска. В музеите преди да ти продадат билет за посещение ти мерят температурата.
Следи се маските да са поставени
както трябва. Глобата за неносене
на маска е 900 турски лири“, разказа впечатления проф. Радойнова.
По преценка на турагентката Демирева сега не се следи толкова
строго за предпазните средства.
Тя самата сравнява с август, когато й се наложи да пътува до Истанбул.
С маски, или под угрозата на солена глоба – няма значение. Бургазлии тръгнаха отново на пазар.
Някои даже не толкова заради покачествените стоки, които вече ги
има на много места и у нас или
пък могат да се поръчат и по интернет, а по-скоро напук на COVID19 или от тръпката все пак да минеш граница. Нещо, което в тези
дни на пандемия се оказва доста
трудно.
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бранят с подписка новия си път

кметът на Средец Иван
Жабов.
Пътят е изграден с европейски средства. Вложени
са над 400 000 лв. С реконструкцията на 7-километровата отсечка от администрацията отчитат засилен
туристически поток в посока на манастира. Там има
лековито аязмо, което привлича стотици търсещи изцеление.
„Трябва сега да се вземат мерки. Температурите

са още високи, пътят е широк 3-4 метра, има и завои,
по-дългите коли няма как
да ги вземат плавно, което
се отразява на настилката,
но най-важното са колите,
които са претоварени“,
казват още от администрацията.
Разговорите между кмета Жабов и държавното
горско стопанство вече са
се провели, научи наш репортер. От ведомството са
проявили разбиране и е

постигната договореност
да не се пускат тежкотоварни автомобили по пътя,
а претоварването да се
извършва в края на селото.
„Тежкотоварни автомобили и преди това не са минавали по този път, говоря
за автомобилите, които са
претоварвали от нашите
обекти. Ние се разбрахме
с кмета, че няма да се вкарват прицепи да се движат
по този път, няма да се

вкарват коли с ремаркета.
Ще става претоварването
на друго място, в края на
селото. Просто колите, които ще се движат по пътя
ще са по-малки. Взели сме
мерки за минимално натоварване на пътя“, посочи
директорът на Държавното
горско стопанство - Средец Димитър Янков. Той
предполага, че подобен
разговор е воден и с ръководството на общинското
горско стопанство. По пътя

се движели и общински, и
други коли и никой не бива
да допуска претоварване,
което да рефлектира на
пътната настилка.
С изграждането на пътя
до манастира се цели да
се популяризира културният туризъм в общината. Затова освен като чисто инфраструктурен обект, местните си пазят пътя и като
предпоставка за туристическо и икономическо оживяване на целия район.

Школският звънец бие
за първи път за 2050 деца
Дона МИТЕВА
Школският звънец днес бие
отново. Необичайна, особена, година с нови предизвикателства и много неизвестни, как ли не наричат педагози и родители учебната 20202021 година. В процес на работа много от притесненията,
от неизвестните ще отпаднат.
Ще се появят нови. Важното
е едно – учебната година тръгва присъствено. Ученици и
учители ще бъдат заедно в
клас.
2050 първолаци ще прекрачат прага на бургаските училища. Общо 92 изцяло обновени и модерно оборудвани
класни стаи в 33 училища на
територията на цялата община са напълно готови да ги
посрещнат в първия учебен
ден, сочат данните от Община Бургас.
Класните стаи са ремонтирани през лятото в продължение на проекта ни „Първокласно начало“ и са в синхрон с осигуряването на безопасна среда на децата в
присъствена форма на обучение.
Всяка класна стая е оборудвана с най-новите технологични средства, използвани в сферата на образованието.
Освен реновираната мате-

крими
Млад
украинец
се удави в
Слънчев бряг
Украински турист се е
удавил в морето край
Слънчев бряг, съобщиха
от
пресцентъра
на
Областна дирекция на
МВР-Бургас. В Районно
управление - Несебър е
получено съобщение за
това, че на плажа пред
хотел „Гларус” морето
изхвърлило труп на млад
мъж. Установено е, че
това е 31-годишен украинец. Тялото на загиналия
е откарано в отделение
„Съдебна медицина” при
УМБАЛ - Бургас. По случая
е образувано досъдебно
производство.

Бургазлия
загина от
пожар,
предизвикан
от чушкопек

риална учебна база, „Първокласно начало“ въвежда и нови интерактивни методи на
работа в клас, съчетаващи
най-доброто от европейския
и световен опит в сферата на
образованието.
Виолета Илиева, началник
на Регионалното управление
на образованието, е категорична: „Никой да не се страхува, че учебната година ще
започне присъствено. Разчитаме на комуникацията с родителите с цел убеждаването
на всички родители, които
имат някакви опасения и тревожност най-вече за носенето на маски извън класната
стая. Няма да се налагат санк-

ции и наказания. Всичко ще
бъде под формата на убеждение. Останалото е преминаване в самостоятелна форма
на обучение или пък работа
от вкъщи една седмица. Освен тези мерки, които в училище ще се прилагат и Образователното министерство е
разработило, заедно със
Здравното министерство и тази различна от дневната присъствена форма на обучение,
която пак е дневна, но не е
присъствена – обучение в есреда от разстояние. Има
процедура – родителят трябва
да подаде заявление в училище, заедно с него декларира,
че ще полага целодневна гри-

жа за детето. Ще трябва да
осигури сам техническо средство, интернет. Въобще цялата грижа, която се полага за
образование на детето, родителят да я положи. И когато
това не се случи, или пък когато семейството реши – може по всяко време ученикът
да се върне в клас – в присъствена форма. Ние настояваме да се прибягва до този
вариант само в наистина належащи случаи. Мястото на
децата е в училище“.
Училищните сгради са подготвени, учителите вече са
обучени за работа в новата
среда. Притеснения от страна на учителите, които да са

изразени пред експертите
или началника на РУО, на този етап няма. Или ако има, те
по-скоро се изразяват вътре
в общността и в отделните колективи.
Ако се има предвид опита
от детските градини, където
вече месеци наред работят,
макар и не с всички деца, защото се знае, че лятото родителите се опитват да осигурят
на наследниците си отдих при
баба и дядо, или пък на семейна почивка, притесненията не трябва да ескалират.

Още по темата
на стр. 6

Бургаските социалисти Няма промени в пенсионерските
карти за пътуване
предпочетоха Корнелия
Нинова за лидер
Георги РУСИНОВ

Георги РУСИНОВ
Социалистите от община Бургас предпочетоха Корнелия Нинова за лидер на БСП. Това показват резултатите от вота за избор на председател на левицата в
морската община. 1071 са общо гласувалите членове,
като 688 са действителните гласове, обясни пред
„Черноморски фар“ общинският лидер на БСП Живко
Господинов.
Най-много са гласовете за Корнелия Нинова - 448.
Следва Кирил Добрев с 213. Другите двама кандидати са по-скоро символично участващи, както вотът
показва. Красимир Янков събира 17 гласа, а Валери
Жаблянов едва 10. Най-силни кампании проведоха
Нинова и Добрев, което се вижда и от вота на съпартийците им.
Живко Господинов е доволен от високата избирателна активност. В края на изборния ден тя е достигнала 66%.
„По време на вота в община Бургас няма нито една
подадена жалба за нередности. От вчера на обяд бюлетините са в София, като там се обобщават резултатите за цялата страна“, обясни Живко Господинов.

"Черноморски фар" еАД
Издател:

Димитър Николов
Главен редактор:
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Силвия Шатърова

Промени в цените и броя пътувания в пенсионерските карти за пътуване в градския транспорт няма.
Това показа репортерска проверка на „Черноморски фар“ след подадени сигнали от наши читатели.
Те се свързаха с редакцията недоволни от изказване на управителя
на „Бургасбус“ инж. Петко Драгнев,
който твърди, че пакетите са променени и са с повече пътувания.
Читателка от Меден рудник дори
обясни, че тези дни е заредила
картата си и пази касова бележка.

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.
Носител e на наградата "Златно
перо" на СБЖ.

Справка на „Черноморски фар“
в сайта на общинския превозвач
показа, че промяна няма. Малкият
пакет за тези над 65 години е с 30
пътувания и струва 15.90 лева, големият с 80 пътувания – 22.75 лева.
Съответно за тези пенсионери над
70 години броят пътувания в двата
пакета е същият. Разликата е само
в цените. Малкият струва 13.50 лева, големият – 18.35 лева.
Припомняме, че право на безплатно пътуване през уикенда имат
бургазлиите над 75-годишна възраст. В община Бургас това са около 3000 души. Решението бе на Об-

щински съвет – Бургас от ноември
миналата година. Общинският превозвач „Бургасбус“ е компенсиран
от Община Бургас за безплатните
пътувания.
В петък с публикация обяснихме,
че пенсионери се возят, за да изхабят пътувания, като в нея шефът на
общинския превозвач „Бургасбус“
твърдеше, че срещу 19 лева получават 90 пътувания в рамките на
месец. Малкият пакет пък, който е
на още по-символична цена, включва 60 пътувания с 10 повече от големия пакет на всички останали непреференциални карти.

Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен. Член е на Българската асоциация на регионал
ните медии (БАРМ).
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055
Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

Всички права са запазени. възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение
от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Всеки автор носи персонална отговорност за публикацията си.

Бургазлия е загинал при
пожар, съобщиха от пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
Инцидентът е станал на
седмия етаж в блок 18 на
комплекс
„Братя
Миладинови“. Огънят е
потушен от два противопожарни екипа и седем
огнеборци. Установено е,
че пожарът възникнал
вследствие на късо съединение в чушкопек, ползван на терасата в апартамента на 65-годишния
бургазлия. Тялото на
мъжа е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна
медицина» при УМБАЛ –
Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Жена падна
в автобус на
градския
транспорт
Жена е пострадала след
падане в автобус на градския транспорт. Това
съобщиха от пресцентъра
на Областна дирекция на
МВР-Бургас. В района до
блок 26 в комплекс
„Изгрев“ в посока бл. 39,
автобус „Соларис Урбино“,
собственост на Община
Бургас, управляван от
57-годишен бургазлия,
спира на червен светофарен сигнал, в резултат на
което на пода в автобуса
пада 70-годишна пътничка от Бургас. Тя е със съмнение за контузия на прешлен и настанена за лечение в УМБАЛ-Бургас.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Четящ Бургас отпразнува век с

Георги РУСИНОВ
Снимки:
Татяна БАЙКУШЕВА
Тодор СТАВРЕВ

Издателят Димитър Николов (в средата) получава
поздравления от депутата от БСП Николай Тишев и
общинския лидер Живко Господинов

Общественият посредник Тодор Стамболиев и част
от академичните среди на Бургас в лицето на ректора
на БСУ проф. Галя Христозова (вдясно) и проф. Маруся
Любчева от „Черноморски институт“

Yellow
та през годините, уважиха завидната кръгла годишнина на „Черноморски
фар“. Генералният консул на Русия във Варна
Владимир Климанов и почетният консул на Русия в
Бургас Тонко Фотев, област-

неса, партньори, пристигнаха в зала „Георги Баев“ на
Морското казино за рождения ден на медията.
Издателят на „Черноморски
фар“ Димитър Николов и главният редактор на изданието посрещнаха всеки един

от гостите и получиха поздравления за кръглата годишнина.
Николов започна речта си
с това, че днес битката се
води между достоверното и
фалшивото.
„Вече повече от 100 години

Общинският съветник Живко Табаков
(вдясно) с историка Митко Иванов

Поздравителен адрес от председателя на Общински съвет Созопол Георги
Пинелов (вдясно)

медията на Бургас и областта
като факел разпръсква дезинформацията, предоставяйки
на своите потребители актуална, полезна и най-вече достоверна информация“, каза
той и припомни представителна извадка на „Ройтерс“, ко-

Генералният консул на Русия във Варна Владимир
Климанов и почетният консул на Русия в Бургас Тонко
Фотев (двамата в средата) уважиха събитието
ято „Черноморски фар“ публикува. В нея се казва, че
хората все още разчитат на
информация от регионалните медии.
Издателят припомни и богатата история на вестника, започваща от далечната
1920-а, и открои предизвикателствата, пред които се из-

Снимка за поколенията, настоящи и бивши журналисти от „Черноморски фар“

Председателят на Общински съвет - Бургас проф. Севдалина
Турманова със специален дар към юбилярите
Георги РУСИНОВ
Председателят
на
Общински съвет – Бургас
проф. Севдалина Турманова
изпрати специален дар към
юбилярите от „Черноморски
фар“. Тя е председател и на
Инициативния комитет по
тържествата на 100-годишната медия, но за съжаление не можа да присъства
лично поради здравословен
проблем.
Въпреки всичко обаче тя се погрижи да изпрати чрез председателя
на Културната комисия в
Общинския съвет   Веселин
Пренеров красива картина,
която ще увеличи колекцията
„Съкровищницата на Фара“.
Маслената творба изразява
бургаския фар, който е символ и на вестника.
С картината проф. Турмановa изпрати и поздравителен адрес до екипа на
„Черноморски фар“.

правя изданието днес – борбата за актуалност в дигиталната ера.
„Благодаря ви, че сте толкова много, че уважихте енергията и волята ни да отбележим
тази годишнина. Благодаря на
екипа на вестника, който наистина полага неимоверни
усилия в тези тежки иконо-

Поздравителни адреси
заляха редакцията
„Черноморски фар“
Поздравителни адреси заляха редакцията на „Черноморски
фар“ по повод 100-годишнината. Изданието благодари на кмета на община Несебър Николай Димитров, на кмета на община Айтос Васил Едрев, който не успя да присъства по обективни причини и на кмета на община Поморие Иван Алексиев.
Със специален адрес юбилярите поздрави и председателят на
Общински съвет – Созопол Георги Пинелов.
Поздравителни адреси пристигнаха и от Иван Иванов, председател на БРТК, фирма „Мастърхаус“, както и от парламентарната група на ПП „ГЕРБ“, от ректора на БСУ проф. Галя
Христозова, от ректора на Универститет „Проф. д-р Асен
Златаров“ проф. Магдалена Миткова, от ЛУКОЙЛ - Нефтохим Бургас, от Синдиката на българските учители. Освен тях добри
думи написаха от УМБАЛ - Бургас, УМБАЛ „Дева Мария“, колегите от БНР - Бургас, Социален център - Бургас, НАП - Бургас,
Окръжен съд - Бургас, Окръжна прокуратура, от Съюза на българските журналисти, от Читалище „Св.св. Кирил и Методий“
в Меден рудник, от Бургаската търговско-индустриална камара, придружен със специално отличие.
Екипът на „Черноморски фар“ благодари и на тези, без които това тържество, както и съпътстващите му събития нямаше как да се получат. На първо място, Община Бургас,
фирмите „Прити“, „Лактима“, с известната марка на млечни
продукти„Балкан“, „Хигиенно-медицинска индустрия“ ООД,
чиито продукти са нужни във времена на COVID-19 – диспенсър на фирмата имаше на входа на зала „Георги Баев“, който
гостите ползваха във връзка с мерките за сигурност, фирма
„Стефанов“, чиито продукти бяха част от кетъринга, осигурен
от ТОХ „Асен Златаров“, а напитките бяха осигурени от нашумялото в последно време „Шато Ботево“.

Magenta

Акад. Никола Съботинов , зам.-кметът по финанси на Община Бургас Красимир
Стойчев и кметът на Приморско д-р Димитър Германов минути преди да започне
тържеството в компанията на Димитър Николов и съпругата му

Cyan

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Black

С бляскава церемония
флагманът на регионалната журналистиката – вестник „Черноморски фар“ отпразнува 100-годишнината си. В петък денят бе посветен на юбилея на найстария регионален вестник в страната като вечерта завърши с изложбата „От
„Съкровищницата на Фара“
и тържество за излъчване на
новите Фаропазители.
Около стотина видни гости – приятели на медия-

ният управител на Бургас
- Вълчо Чолаков, заместник- кметовете на община
Бургас - Красимир Стойчев,
Йорданка Ананиева, депутати от ГЕРБ и БСП, кметът на община Приморско
д-р Димитър Германов, председателят на Общински
съвет - Созопол Георги
Пинелов, общинските съветници от Бургас Калояна
Живкова, Живко Табаков,
Живко Господинов, общественият посредник Тодор
Стамболиев, университетски преподаватели, адвокати, бивши колеги от вестника, общественици, творци, представители на биз-
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мически времена, за да запази традициите на регионалното издание и доброто слово, защото името ни ни задължава. Благодаря на издателя
ни - Димитър Николов за предизвикателството. Влизаме в
следващия век достойно, пожелавам попътен вятър в новите 100“, каза в прочувственото си слово главният редактор на вестника Силвия
Шатърова.
Кметът на община Бургас
Димитър Николов не присъства на празненството
поради служебен ангажимент, но от негово име да
поздравят редакцията присъстваха заместник-кметовете Йорданка Ананиева и
Красимир Стойчев.
„Със сигурност 100 години
отстояване на истината ви е
направила медията, която ще
я има още 100 години, защото
само благодарение на всичко това може да се устои на
времето - да бъде търсена информацията, която предавате. Пожелавам ви на целия
екип първо да бъдете здрави, защото това е условие да
разгърнете потенциала си,
да бъдете все така вдъхновени и да отразявате обективно това, което се случва в нашия град. Да не се страхувате да задавате трудните въпроси. Да спорите с всички
страни, които имат различно
мнение от вас и да отстоявате позицията си. Да защитавате по най-добрия начин интересът на Бургас и бургазлии. Желая ви още много години все така да бъдете сред
първите медии, които са в нашия град с авторитет и уважение сред нашите съграждани.
Бъдете живи и здрави и честит празник“, заяви Ананиева,
а Стойчев пожела много здраве и успехи на екипа.

Семейството на Фаропазителите
се увеличи
Георги РУСИНОВ
Винаги по време на равносметка се обръщаме към хората, на които да благодарим, че през годините са били до нас и
са ни подкрепяли в начинанията. По традиция „Черноморски фар“ излъчва своите Фаропазители, онези, които ни помагат да вървим напред и да стигаме до читателите си.
На церемония след откриването на
изложбата „Съкровищницата на Фара“

Изпълнителният директор на Пристанище - Бургас
Диян Димов, изпълнителният директор на ИАРА
доц. д-р Галин Николов, депутатът Ася Пеева и кметът на Приморско д-р Димитър Германов на терасата
на Културен център „Морско казино“
Областният управител
Вълчо Чолаков също поздрави ръководството и екипа на
медията.
„Може би е малко старомодно, може би съвсем съвременно, но обичам да чета
вестника на хартиен носител.
Като всеки един продукт, и
вашият вестник представлява стока, зад която стоят много труд, денонощни усилия,
воля, принципи и отстояването им. Отстояване на натиск от улицата, бизнес фигури, администрации и какви ли не други сфери на влияние. За мен като човек, който търси винаги обективността, смея да твърдя, че вие
сте една от възможно найобективните медии. Мисля,
че това е една от основните
причини днес „Черноморски
фар“ да чества 100 години. От
вас обществото има нужда.
Като гражданин и представител на държавата ви благодаря за тези усилия, които

влагате, това упорство и тази
вяра в обективната информация, за да ви има на пазара на новините и да ги представяте по начин, по който
те се харесват на нас, вашите читатели. Искам да ви пожелая много здраве, не знам
още колко години, надявам
се столетия празници. Дано
и бъдещите поколения да запазят и да усетят това удоволствие да четеш от хартия, да подушиш нейния аромат, да чуеш разгръщането
на страниците. Едно от найголемите удоволствия за мен
е когато срещна журналист от
вестник „Черноморски фар“.
Тогава аз мога спокойно да
си обсъдя с него всичко, което е написано вътре, да поспоря, ако не съм съгласен с
нещо да му го кажа, както и
той прави обратното. За съжаление, това не е много възможно в останалата част от
средствата за комуникация“,
каза той.

Кметът Димитър Николов с грамота
за Фарозапозител. Получи я зам.-кметът Йорданка Ананиева

Акад. Никола Съботинов с плакет за
пазител на словото

Плакет от БАРМ за кмета Димитър
Николов. Взе я заместникът му Красимир Стойчев

Грамота за Фаропазител за кмета на община Приморско д-р Димитър Германов

Плакет „Пазител на словото“ и за
Тонко Фотев, почетен консул на Русия
в Бургас

Биг бендът на Бургас подгря партито и създаде настроение

Борис Канев - ученикът от IT-гимназията,
разработил клиповете с историята на изданието, които се въртят в интернет

Георги Пинелов получава поздравления
за това, че Община Созопол продължава
да издава общински вестник

която издава регионалния си вестник
„Созопол“.
Грамоти за Фаропазители получиха и
тези, които продължават доброволно да
дават своя труд за изданието, превръщайки го в мисия. Главният редактор Силвия
Шатърова удостои с грамотите Регионална
библиотека „Пейо Яворов“ с директор Яна
Кършийска; Държавен архив – Бургас
с директор Данка Георгиева, Димитър
Илиев, Максим Момчилов, Тодор Ставрев,
Борис Канев от бургаската IT-гимназия,
разработил видеоклип за годишнината,
доц. Димо Колибаров - декан на Бургаския
филиал на НХА.
Водещ бе Дияна Бедросян - бивш кадър
на „Черноморски фар“. За доброто настроение на гостите се погрижиха бургазлиите от група „Горещ пясък“ и Духовият оркестър.
В края на вечерта за обща снимка се
събраха сегашният екип на „Черноморски
фар“, както и всички бивши колеги, присъстващи на тържеството.

Yellow

В семейството на Фаропазителите влиза и доц. Димо Колибаров

Грамота за Фаропазител за Държавен
архив с директор Данка Георгиева

Magenta

Максим Момчилов получава грамотата
на кмета на Несебър Николай Димитров от
председателя на Постоянната комисия по
култура в ОбС Веселин Пренеров

изпълнителният директор на вестника Димитър Николов връчи плакети за
Фаропазители. Отличени бяха почетният консул на Русия в Бургас Тонко
Фотев; Евгени Иванов от фирмата-спонсор „Прити“; проф. Севдалина Турманова
– нейният приз получи председателят
на Културната комисия към Общински
съвет – Бургас Веселин Пренеров, тъй
като проф. Турманова бе възпрепятствана и не присъства; академик Никола
Съботинов; областният управител Вълчо
Чолаков, призът получи главният секретар на Областна администрация Валентин
Люцканов.
Весела Вацева връчи плакет от името
на Българската асоциация на регионалните медии (БАРМ) на кмета на община
Бургас Димитър Николов. Той също бе
възпрепятстван със служебен ангажимент и призът получи заместник-кметът
Красимир Стойчев.
Освен плакети, бяха връчени и грамоти за Фаропазители. Призовете раздаде Веселин Пренеров. Грамота имаше
за всеки един от кметовете на общини в
областта. Да уважи събитието бе дошъл
д-р Димитър Германов, кмет на община
Приморско. Заместник-кметът Йорданка
Ананиева прие грамотата за Димитър
Николов, кмет на община Бургас.
Председателят на Общински съвет Созопол Георги Пинелов получи грамотата за Фаропазител на община Созопол,

Black

Плакет за една от фирмите спонсори „Прити“, получи я собственикът й
Евгени Иванов
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Традицията първокласниците да бъдат
приемани в обновени
класни стаи продължава и тази година
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Учители се страхуват
Преди
15 септември да влязат в клас

Учебна година, пълна
с предизвикателства
и неизвестни
Дона МИТЕВА
Първият учебен звънец тази година ще бие по особен
начин. Някак по-самотно. Големите тържества ще бъдат
ограничени и реализирани по
друг начин. След социалната
изолация и обучението в дома, учениците ще се съберат
отново в класните стаи. Ще
видят очите на любимите си
преподаватели, които месеци
наред виждаха само през екраните на лаптопите.
Началото тръгва под знака
на трите „Д“ – дезинфекция,
дистанция, дисциплина. Завръщането към присъствено
обучение води със себе си
повече нови предизвикателства и неизвестни, с които
общността от учители, родители и деца трябва да се
справят заедно.
„Когато системата работи в
условия на по-голяма децентрализация, работи по-добре,
но трябва да кажем целта, която трябва да следват, както
и основните насоки. През
март месец това се видя". Това заяви в ефир министърът
на образованието Красимир
Вълчев във връзка с противоепидемичните мерки, които
трябва да бъдат спазвани в
училищата през новата учебна година.
Според него, ако само
МОН дава насоки, има риск
от „предозиране" и да се дадат правила, които не са
уместни за всяко училище. В
Бургас в началото на месеца,
той подчерта, че няма как
мерките да са еднакви за
всички училища, предвид
броя на децата, а също така
дали има едносменен, или
двусменен режим на обучение.
За Бургас е ясно, че част от
училищата ще се опитат да
въведат поетапното започване на часовете. Това на теория е твърде добро като решение, но практически трудно осъществимо, защото учителите със сигурност са изправени пред изпитания като
например да излязат от единия час и веднага да трябва
да влязат в другия. Звънец
няма да бие, защото би се
превърнал направо в хлопка.
Кабинетната система отиде
в миналото. Учениците имат
своя класна стая и всички преподаватели ще отиват в нея,
за да преподадат урока си.
Историци и преподаватели
по география, биолози, обяс-

няват, че ще има малки затруднения с пренасянето на
карти и други скелети, но не
отричат, че са готови на тях в
името на здравето.
Ползването на маски в общите части на училището като коридори и тоалетни е задължително, припомнят от
образователната общност. В
клас децата са без маски.
Учителите, онези, които работят с повече от един клас, също са с предпазни средства.
Учителка коментира, че за
нея е по-добър вариант шлем,
защото така учениците виждат лицето й. Още по време
на Държавните зрелостни изпити и външното оценяване в
част от училищата има раздадени шлемове.
По отношение на тържествения старт на годината директорът на ОУ „Александър
Георгиев-Коджакафалията“ Михаил Ненов казва, че акцентът е при първи и пети
клас. Директорката на Професионалната гимназия по
компютърно програмиране и
иновации в Бургас Димитрина Тодорова обясни, че в
двора при спазване на дистанция ще се подредят само
„зайците“ – осмокласниците.
Останалите ученици ще влязат в класните си стаи, където ще имат възможност да се
поздравят с първия учебен
ден.
Множество въпроси стоят
пред ръководствата на училищата, учителите, родителите.
Основен сред тях е този с
дисциплината както в междучасията, така и в двора на
училището, където също трябва да се спазва дистанция.
Там където пък има общежития – и при домуването.
Директорката Жулиета Ценкова на Професионалната
гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“
е спокойна. 120 ученици ще
бъдат настанени в общежитието на нужната площ и с осигурени дезинфектанти. Нейните притеснения са по-скоро около това какви са личните навици на децата по отношение на хигиената, от една страна, и от втора, притеснителен е фактът, че те в почивните дни си пътуват по
родните места в региона и не
се знае там какви са контактите им.
„Необичайните условия
правят интересна новата
учебна година. Със сигурност
опитът и времето ще отхвър-

ОБЯВА
Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД, съгласно чл. 5 ,ал.2 т.2 от
Наредба №1 от 22.01.2015 год. на МЗ обявява конкурс за :
1. Лекар - специализант по Психиатрия - 2 места.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Управителя на базата за обучение.
2. Автобиография.
3. Документ за самоличност.
4. Документ за придобита професионална специалност „Медицина”.
5. Удостоверение за членство в съсловната организация на
БЛС.
Документите ще се приемат до 30 дни след публикуване на обявата.
Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР- тел.056 / 83-73-78
от 8.00 ч. до 14.00 часа.

В СУ „Епископ Константин Преславски“ стартът на миналата учебна година
бе приятно изживяване за първолаците и техните родители
лят едни от мерките, други
пък ще бъдат утвърдени като
добра практика“, казва председателят на Синдиката на
българските учители към
КНСБ – Константин Янков.
Той поставя и един друг сериозен въпрос.
„На този етап фокусът на
всички са децата и опазването на тяхното здраве. Така
трябва да бъде. Но трябва да
се помисли и за учителите.
Де факто те влизат на първа
линия. Например аз като преподавател по география на
ден ще имам среща с около
120 - 150 ученици. Никой чиновник на гише не обслужва
толкова много хора. Прие-

мам притесненията на част
от колегите, особено онези,
които са в по-напреднала
възраст, за нормални“, коментира синдикалистът.
Преди старта на учебната
година притесненията си с
него са споделили мнозина.
По негови думи няма да е изключено част от педагозите
да търсят начини да са в болнични, или пък да се пенсионират по-рано, за да избегнат риска. „Още през лятото
имаше такива колеги, които
дойдоха да поискат съвет от
нас в синдиката как да се
пенсионират по-рано. Част от
тях го направиха. Не изключвам да има и още“, обясни

той.
Като преподавател в бургаско училище, Янков е категоричен, че учители и родителите трябва да работят в една
посока и това е опазване на
здравето на всички. А присъствената форма е далеч подобра за децата, и то при
стриктно спазване на мерките.
На друго мнение е Таня Русева, чиято дъщеря е ученичка в 7 клас в ОУ „Васил Априлов“. Тя изразява несъгласието си с мерките за COVID-19
в учебните заведения в писмо до Общинския съвет.
Майката не желае детето й
да ходи на училище с маска,

шлем или каквото и да било
средство, препятстващо свободното дишане. Обявява се
срещу дезинфекцирането, а
също така и срещу това дъщеря й да бъде имунизирана,
ваксинирана или подложена
на каквато и да е интервенция в учебното заведение,
без нейно знание и писмено
съгласие.
Като основен мотив бургазлийката изтъква, че „липсват официални данни, както и
медицинско или клинично потвърждение на твърденията
на главния държавен инспектор и специалистите от НОЩ,
за безспорната необходимост от носене маски”.
Към това добавя и противоречивата информация за
ефективната защита от носенето на маски, набляга и на
клиничните изследвания в
областта на вирусологията,
според които е безпредметно
използването на маски от
здрави хора, водещо до бактериални инфекции, безплодие и дори рак.
Майката настоява да се
свика извънредно заседание
на ОбС, което да обсъди носенето на предпазни средства в учебните заведения да
става само по желание или
по преценка на родителите, а
освен това да се премахнат
т.нар. изолационни кабини.
Мотивът и за второто е, че те
са в противоречие както с
Конституцията, така и с Конвенцията за правата на детето и Хартата за правата на
човека.

Бургаски родители: Носенето на
маски в училище е пълно безумие
Михаил КОЛЕВ
Протест от родители бе организиран вчера пред сградата на Регионалното управление на образованието в
Бургас. Недоволството е на
родители, които не желаят
техните деца да ходят с предпазни маски на училище. Събраха се около 15-20 протестиращи, които настояваха да
се срещнат с началника на
РУО инж. Виолета Илиева.
Първоначално хора от протеста не бяха допуснати в
сградата, но впоследствие
двама души бяха поканени на
среща с инж. Виолета Илиева. Те в момента водят разговор с нея.
Пред медии учителят Цветомир Тодоров заяви, че носенето на маски в училище е
пълно безумие. Според него
управляващите искат да оп-

равдаят своите грешки в мерките срещу коронавируса като изискват учениците да ходят маскирани.
„Ако вирусът беше толкова
сериозен, той щеше да се
разпространи много интензивно по време на протести-

те в София, където се събират хиляди“, каза той и добави, че няма да пусне с маска
в училище своята дъщеря.
Друг от несъгласните – Таня Тодорова, коментира, че
носенето на маски е опасно,
„защото това са едни парцали, които се слагат на устата.
В мен най-мръсното нещо,
което нося е маската, защото
тя е сред ключове, пари и после не е никак безопасно да
я използвам. Не случайно
съм с плакат, на който е изобразен покойният Милен Цветков: „Маските са, за да мълчим“. От нас зависи дали ще
го допуснем“. Дамата се закле, че ще следи как ще протече организацията около тези мерки в училище.
От протестиращите коментираха още, че носенето на
маски причинява гъбични инфекции и води до липсата на

кислород. Те коментираха също, че успехите на техните деца са били по-високи, когато
са били в онлайн обучение.
По-късно се срещнаха и с
шефа на РЗИ д-р Георги Паздеров. Той каза още, че във
всяко училище ще има осигурен сапун, тъй като това е
средството, което си остава
най-ефикасният дезинфектант. Директорът на РЗИ препоръча на родителите ако изпитват някакви притеснения,
то тогава те да осигурят техен
дезинфектант на децата си.
Дали ще бъдат налагани санкции на ученици, доктор Паздеров добави, че това не е
правилно и ще обсъди темата
с началника на РУО инж. Виолета Илиева.
Идеята на предпазните
мерки е самите деца да не се
превърнат в преносител на
вируса.

ПриятеЛ
народен
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Издание на Община Айтос
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Всеки първолак с подарък от
кмета за първия учебен ден
Директорите на
традиционна
предстартова
среща при кмета
Васил Едрев
Детските градини в община Айтос организират срещи
с родителите на двора, всяка група на своята площадка, с цел спазване на противоепидемичните мерки. Това
стана ясно на традиционната
предстартова среща на кмета Васил Едрев с директорите
на детските градини и училищата на територията на община Айтос. Срещата се проведе на 14 септемвли в кабинета на градоначалника. Всеки
от директорите докладва готовността си за новата учебна година, а текущи проблеми намериха решение още в

„Готови сме“, казват директорите на детски градини
мо за добрите условия, в които да се възпитават и обучават децата на община Айтос.
Осъществява се строг филтър
и контрол във връзка с мерките за предпазване от COVID19. Спазват се всички указания и изисквания на Министерство на здравеопазването за опазване на здравето

града, и в населените места,
учители и ученици с нетърпение очакват новото учебно начало.
На откриването, в училищните дворове ще бъдат учениците от първи, пети и осми
клас, за останалите първият учебен ден ще е 16 септември. Шефовете на учили-

тях в класните стаи и коридорите. Всеки ъгъл в училищата
е дезинфекциран, осигурени
са топла вода и дезинфектанти. Има само единични заявки за дистанционно обучение
на ученици с хронични заболявания, докладваха училищните директори.
Всички училища имат готовност за старта на новата учебна година, съобразно
указанията на МОН за първия учебен ден и за провеждането на учебните занятия
през годината. 260 са тази
година първолаците в училищата на територията на община Айтос, а учениците от
всички форми на обучение
са общо 2960.
Ще има официално откриване на учебната година във
всички учебни заведения,
като се спазват препоръките за по-малък състав на присъстващите в двора на училищата и мини тържества в
класните стаи на първолаци-

Спорна и успешна
да е новата
учебна година!
Уважаеми директори, преподаватели, ученици,
родители,
Скъпи граждани на община Айтос,
Приемете сърдечните ми поздрави по повод старта
на новата 2020/2021 учебна година!
Мили първокласници,
Честит да ви е първият ден в училище! Бъдете любознателни и уверени в своите сили. Желая ви здраве по
дългия път на знанието!
Скъпи ученици,
Учете, мечтайте и събирайтe знания. Те ще ви помогнат да откриете хиляди нови светове и да опознаете самите себе си.
Уважаеми учители,
На Вас пожелавам успешна и творческа нова учебна
година, търпение, воля и мъдрост в достойната Ви мисия. Вярвам в професионализма Ви и съм сигурен, че
ще съчетавате преподаването с много грижа и обич към
децата на община Айтос!
Успешна учебна година!
На добър час!
15.09.2020 г.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Продължават делото
на отец Ромил
Инициативен комитет - село Дрянковец: Подкрепете
строителството на православния храм!

кметския кабинет.
Детските граадини работят
без прекъсване от началото
на месец май. Всички сгради са санирани и добре поддържани. Осигурени са учебна документация, гориво, храна, дворовете са подредени и
почистени - всичко необходи-

на децата и персонала.
Детските градини и училищата са кадрово обезпечени,
извършени са и всички планирани текущи ремонти. Директорите на училища изразиха
надежда учебната година да
е присъствена. А що се отнася до първия учебен ден - и в

Училищните директори с усмивки преди старта

ща обаче са категорични, че
няма да върнат ученици и родители от други класове, ако
са решили да спазят традицията на 15 септември. Найголемите им притеснения са
как ще формират у децата навика да носят маски и как ще
се спазва дистанцията между

те. Изненадата тази година
са папки с комплект тетрадки и пособия за І клас - такава папка ще получи всеки
първолак в общината. Градоначалникът изпрати и поздравителни адреси за първия учебен ден до всяка детска градина и до всяко училище, с пожелания и препоръки, предвид извънредната
обстановка.
В 8.30 часа първият звънец
ще удари в СУ “Никола Ваапцаров” в Айтос. В 9.00 часа
учебната година ще открият в
ОУ “Атанас Манчев”, в ПГСС
“Златна нива”, в ОУ “Св. св.
Кирил и Методий” - с. Карагеоргиево, в ОУ “Христо Ботев”
- с. Мъглен и в ОУ “Христо Ботев” - с. Пирне. В 9.30 часа началото ще бъде дадено в СУ
“Христо Ботев” - Айтос, а в
10.00 часа - в ОУ “Светлина”
- с. Тополица.
НП

Новостроящият се храм „Св. Рождество Богородично”
в село Дрянковец вече е саниран. Продължаваме делото на отец Ромил, който положи основите, и с много желание, грижа за миряните и вяра беше поел отговорността за строителството, съобщиха за „Народен приятел“ от
Инициативния комитет в селото.
Инициативният комитет благодари на Църковното настоятелство на храм „Св. Димитър” за подкрепата, и призовава всеки, който има възможност да подкрепи богоугодното начинание на дрянковлии, и да бъде съпричастен - за
слава на Светата единосъщна и неразделна Троица.
Банкова сметка на Храм „Св. Димитър” - град Айтос за
новоизграждащия се Храм „Св. Рождество Богородично”
- село Дрянковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - Айтос
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Юношите на „Вихър“ - Айтос
потопиха „Созопол“ с 10:0
Успешно начало за „Вихрушките“

Борис НИКОЛОВ - треньор
Започна футболното първенство
на Областната група-юноши старша възраст за 2020/2021г. На стадиона в град Созопол се проведе
футболната среща между отборите на ФК „Созопол” - Созопол и
ФК „Вихър”- Айтос. Победа с резултат 10:0 постигнаха нашите
„вихрушки” с невероятна игра,
много голове и динамика. Чудесен
екип сте, благодаря Ви момчета!
Успех и късмет в следващите
мачове! Голмайстори на созополската среща бяха Гюнай Рафет - 5
гола, Димитър Киряков (капитан на
отбора) - 2 гола, Кристиян Николов
- един гол, Ахмед Мустафа - един
гол и Янко Казаков - един гол.
Честито, „вихрушки”, началото
на първенството е повече от успешно!

Здравко ДИМОВ

15-17 СЕПТЕМВРИ 2020
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми госпожи и господа,
Информираме Ви, че от днес /10.09.2020 г./ актуализираният
проектен вариант на Графика за движение на влаковете за следващата 2021 г. е публикуван на официалния сайт на БДЖ www.
bdz.bg., секция „Новини“.
С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в
цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз за нашите граждани, очакваме Вашите финални становища в срок до
17.09.2020 г. на e-mail: obshtina@aytos.bg или на адрес: гр. Айтос,
ул. „Цар Освободител“№3 – ЦУИГ След посочената дата графикът
се приема за утвърден и няма да бъдат възможни повече промени
до разработването на график за 2022 г.
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

СУ „Никола Йонков Вапцаров” - Айтос вече е иновативно

Със свое решение № 584 от 20 август 2020
година Министерският съвет одобри Списък
на иновативните училища за учебната 20202021 година. Това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват
качеството на образованието в тях. Едно от
тези училища е СУ “Никола Йонков Вапцаров” – град Айтос.
Иновацията, предложена от вапцаровци, обхваща първокласниците и петокласниците от
предстоящата учебна година. Голямата идея на
приложението на иновацията е превръщането
на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
– Айтос в модерно и конкурентоспособно училище, подготвящо пълноценни граждани, способни да открият своя потенциал и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. Главната цел на иновацията
е подобряване на качеството на работа и учебната среда и включва следните подцели:

1.Затвърждаване облика на училището като
иновационен център в община Айтос и областта.
2.Повишаване конкурентоспособността на
училището.
3.Постигане на съвременна и привлекателна образователна среда на качествено и устойчиво образование.
Иновацията ще продължи три учебни години - до 2023 като след оценката и анализа на
постиженията след първата година иновацията ще бъде развита и разширена в следващите учебни години, като обхваща и следващите класове.
Иновацията съдържа въвеждане в раздел
„В“ на Училищния учебен план на допълнителен учебен предмет „Роден край” за учениците
в първи клас през учебната 2020 - 2021 година и
допълнителен учебен предмет „Английски език
за напреднали” за учениците в пети клас през
учебната 2020 - 2021 година. И двата елемента
на иновацията са съобразени с възрастовите
особености и интересите на учениците.

Първият елемент в нашата иновация е за I
клас. Ще създадем нов допълнителен учебен
предмет, наречен „Роден край”. Учебните часове по роден край са за придобиване на допълнителна подготовка, отговаряща на интересите на учениците и подкрепяща развитието
на заложбите им. Учениците ще пресъздават
изученото със средствата на изобразителното изкуство. В иновацията ще бъдат обхванати учениците от първите класове в училището
като в следващите години иновацията ще бъде
разширена във втори и трети клас.
В уроците ще са интегрирани знания от две
направления: „Наука“ и „Изкуства“. Използването на действения подход в обучението гарантира: заинтересованост у децата, задържане
на техния интерес, постигане на по-високи и
трайни резултати. Основната ни идея е децата да учат докато съпреживяват.
Вторият елемент в нашата иновация е за V
клас по учебния предмет английски език. Намерението ни е да въведем промяна в организацията и съдържанието на обучението, чрез

която учениците, които проявяват изявен талант и отличителни знания и умения да бъдат
насърчени и да им бъде дадено нужното за
развитие на уменията и талантите.
Предвиждаме чрез входяща диагностика да
сформираме група от целия випуск, която ще
изучава чуждия език по отделна учебна програма - английски за напреднали в часовете за
допълнителна подготовка. В тази иновация ще
бъдат обхванати минимум 18 ученици от V клас
през учебната 2020 - 2021 година. През следващите учебни години иновацията ще продължи в VI и VII клас.
Съдържанието на учебната програма за часовете за допълнителна подготовка е насочена към надграждане и разширяване на материала от часовете по общообразователна подготовка за развиване на четирите умения - слушане, четене, писане и говорене.
Това е поредното начинание на СУ “Никола Йонков Вапцаров” в полза на цялата училищна общност и Айтос, получило институционална подкрепа.
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Камион с дрогиран зад волана
премаза 12 коли и взе жертва
Шестима пострадаха
Камион, натоварен с
над 30 тона зърно, смачка 12 автомобила, уби
млада жена и прати шестима в болница на 11 септември т.г.. Тежката катастрофа на улица „Хаджи
Димитър“ потопи в ужас
и паника града.
Смъртоносния ход на
камиона, граждани забелязали още в района
на бившия битак. Носел
се със страшна скорост,
а близо до пешеходната
пътека на Автогарата помел жена. За щастие, жената се отървала с наранявания. Очевидци разказаха още, че в участъка
от Автогарата до детската градина камионът се
движел само на двете си
странични колела. Малко
след това се приземил на
четирите си колела и продължил с бясна скорост
към Колелото, където се
случи най-голямата катастрофа в най-новата история на Айтос.
Общо 12 превозни
средства ударил камиона, най-фатално е пострадал джип с регистрация от Търговище. От сил-

ния удар, газовата бутилка на джипа се взривила,
близо 5-метрови пламъци
за секунди обхванали колата с 28-годишна жена
на задната седалка. Приятелят й успял да излезе
от горящия автомобил,
но без никакъв шанс да
я спаси. Джипът, както и
останалите автомобили,
чакали на червен светофар, когато ги застигнал
камионът убиец.
Първоначалните предположения бяха, че спирачките са отказали и
шофьорът е загубил управление. Такъв слух се
понесе из града, предвид стари събития и катастрофа с камион, който взе жертви в градинката до Горско стопанство.
Техническата експертиза
тепърва ще покаже дали
са били в ред спирачките, но не това е въпросът,
който вълнува гражданите и потърпевшите. Защото, само часове по-късно
стана ясно, че шофьорът
на тира е бил тестван на
място за алкохол и наркотици и е дал положителен резултат за метам-

фетамин.
Новината хвърли в ужас
местните. Всички в града
се питат - кой и защо е
позволил на дрогиран да
се метне на препълнен с
30 тона жито камион и да
мине през една от градските улици с най-натоварен трафик? 51-годишният шофьор е бил четири пъти осъждан за кражби, присъдите му били от
млади години и той вече
е реабилитиран, пише
вестник „24 часа“.
Кметът Васил Едрев
беше на мястото на трагедията. “През летния сезон много тежкотовар-

ни автомобили минават
през Айтос с превишена скорост, но толкова
тежко пътно-транспортно произшествие в града е нямало. Айтос не
помни такава трагедия.
Време е държавата да
вземе мерки и да изведе камионите извън градските пътища. Цяло чудо
е, че мелето се размина само с една жертва“,
каза пред медиите кметът Васил Едрев. Стана
ясно, че пострадалите
са шестима, двама от тях
остават в реанимация в
УМБАЛ- Бургас.
НП

90% от айтоските
социалисти гласуваха
за Корнелия Нинова
На 12 септември, всеки на, в интегралната бюлетина
член на БСП в община Айтос беше записано и името на Геможеше да упражни правото орги Тодоров. Гласовете, поси на глас в първия пряк из- дадени за Тодоров са невабор за председател на Наци- лидни, той се оттегли от надоналния съвет на партията. преварата, обясниха членоСоциалистите от града гласу- вете на СИК.
ваха в една избирателна секИзбирателната активност
ция в Заседателната зала на беше висока - до 9.30 часа в
Общината. За четирите насе- събота бяха гласували 30% от
лени места, в които
БСП има свои партийни организации
- Пирне, Караново, Черноград и Тополица, беше организирана мобилна
секция. Хората със
здравословни проблеми можеха да упражнят правото си
на глас в подвижна СИК. Гласуването започна в 7.00
часа и прииключи в
19.00 часа.
Четирима бяха
кандидатите за найвисокия пост в БСП
- Корнелия Нинова,
Кирил Добрев, Красимир Янков и Валери Жаблянов. На- Тайната на вота e гарантирана
ред с техните име-

с отбелязване на Европейския ден на езиците
с литературно четене на романа на Мигел де Сервантес
„Дон Кихот де Ла Манча“
На 29.09.2020 година от 17:30 часа в залата на Военен
клуб - град Айтос, Българо-испанският културен център
„ESTREYA“, по повод Европейския ден на езиците, ще
проведе литературно четене на испански език на откъси от романа „Дон Кихот де Ла Манча“.
Към днешна дата съществуват много адаптации на творбата на Сервантес, но организаторите ще предоставят на
четящите пасажи от първото оригинално издание.
Заповядайте да се потопим в едно литературно пътуване с испанския идалго Дон Кихот и неговия оръженосец –
Санчо Панса във времето на рицари, командири, войници, свещеници, избягали затворници и други персонажи
от емблематичната за испанската литература творба!

Общинският съветник Атанас Маринов и председателят на СИК-Айтос
избирателите по БСП-списъка. Малко след 11.00 часа активността прескочи 50-те процента, а към 13.30 часа беше
вече 75%.
“Изборите на територията
на община Айтос преминаха изключително спокойно.
Избирателните комисии си
свършиха безупречно работата. След приключването на
вота, резултатите бяха обобщени, а протоколите изпратени в Централната избирателна комисия за провеждане
на партийния избор”, коментира за общинското издание
лидерът на БСП-Айтос Милена Куртова-Радева.

В изборите за партиен лидер в община Айтос са участвали 117 партийни членове от
156 имащи право на глас. 90%
ог гласовете, или 95 бюлетини
са подадени за Корнелия Нинова. Кирил Добрев е събрал
16 гласа, за Валери Жаблянов не е подаден нито един,
а отказаалият се от надпреварата Георги Тодоров е получил един глас, който е отчетен като невалиден.
На конгреса на БСП, на 26
септември т.г., делегатите на
Айтос ще бъдат Милена Куртова - Радева и общинският
съветник Руси Русев.
НП

Важно за учениците и родителите!

Бюлетината

„ESTREYA“
Българо-испански културен
център отваря врати в град Айтос

Книговезницата на Веска Димитрова работи нонстоп
преди и след началото на новата учебна година. Ето
полезна информация за всички ученици, които държат
да влязат в час с подвързани учебници, помагала и тетрадки.
Книговезницата се намира на улица “Димитър Зехирев” №52, пред СУ “Никола Вапцаров” в град Айтос.
Телефонът за връзка с Димитрова - 0884 16 10 02.

* „ESTREYA“ Българо-испански културен център предлага организирането и провеждането на групови, разговорни, интерактивни и индивидуални езикови курсове по
испански език. Освен с преподаване на езика, езиковата
школа предлага възможността да се докоснем до различните култури на испанския свят, запознавайки се с традициите, нравите, обичаите и кухнята на Испания. Културната им програма включва провеждане на кулинарни
събития, прожекция на испанско кино, литературни четения, както и организиране на пътувания.
Събитието е отворено за всички желаещи, независимо дали знаят испански, или не, но тези, които
имат интереса да почетат заедно с Антонио Перез и
Петя Кирилова –преподаватели в центъра, е необходимо да направят предварителна заявка за участие на:
estreya.eu@gmail.com, тел: 0878988221

За да сте във форма!
Да поддържаме нормално телесно тегло,
без да инвестираме средства в скъпи продукти,
и в същото време да сме и здрави - към това се стреми
всеки един от нас. Без съветите на специалист обаче няма как да ни се случи!
За консултации и организирани срещи,
можете да разчитате на айтозлийката

ТОДОРКА МИХАЙЛОВА
дипломиран диетолог
Дeтоксикация, хранителни нарушения,
здравословно хранене, обратимост на заболяванията,
хранителни добавки.

За повече информация и връзка тел. 0878 88 60 04
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СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в готовност
за новата учебна година
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Започваме този разговор с Ирина Вътева, директор на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в нейния кабинет, но този път сме на разстояние. И въпреки това, разговорът е
лице в лице, а основната тема е новата учебна година в условията на
пандемията с COVID-19.
Интервю на Катя КОСТАДИНОВА
К.К.: Здравейте, госпожо Вътева,
отново се срещаме и отново ще си говорим за най-младото училище в Айтос. Как сте?
И.В.: Здравейте, благодаря, добре
съм. Напрегнато е преди началото на
учебната година, но все пак положителните вълнения надделяват.
К.К.: Вече е ясно, че предстоящата учебна година няма да е като предходните. Какво ще е различното за
СУ „Никола Вапцаров“?
И.В.: Много неща ще са различни.
Организацията на учебния ден ще е
съобразена с изискванията за безопасност в условията на извънредната епидемична обстановка, чийто срок
беше удължен до края на септември.
Учениците в различните класове ще
започват и приключват часовете по
различно време, за да избегнем струпването на много хора по коридорите,
определили сме вече входовете за
учениците, имаме графици за всичко,
свързано с хигиената и дезинфекцията на училищните помещения и мебелите. Осигурили сме предпазни средства за учителите и непедагогическия
персонал. Всъщност планирането на
всичко това отне значителна част от
времето през летните месеци. Първостепенна за нас при тези условия
е безопасността за децата.
К.К.: А каква е реакцията на учениците? Как им се отразиха месеците с
обучение от разстояние?
И.В.: Това беше един нелек период за всеки ученик, по-добре да кажа
дете, все пак ние на първо място работим с деца. В края на предходната
учебна година анализирахме резултатите и наблюденията на учителите. Оказва се, че при някои ученици
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е настъпил обрат – ученици, които в присъствената форма показват много
добро постижение, в дистанционната не успяват в
същата степен и обратно.
Чрез тази форма установихме, че имаме ученици,
които са на „ти“ с онлайн
технологиите, което обаче
не можем да забележим в
присъствената форма. Децата са различни, различСУ “Никола Вапцаров” - град Айтос
ни са и техните начини на
учене, затова няма как да
кажем, че само присъстшлем и няма да може да мине по ре- на училището не само откъм умениявената или само дистандиците, за да види индивидуалната ра- та и компетенциите на учителите, но
ционната форма са досбота на всеки ученик. Макар и физи- и откъм представянето на учениците.
татъчно добри. Общото
чески, в едно помещение дистанцията Въпреки драстичните промени средмнение обаче е в полза
между хората ще остане, а това най- ният успех на учениците е съизмерим
на присъствената форма
много ще тежи на учителите и учени- с успеха през предходните години, а
– живата връзка между
ците. За голямо съжаление изглежда по някои предмети имаме дори поученици и учители. Това
занапред ще трябва да се простим с вишение. Най-важното обаче за мен
е незаменимо, колкото и
обичайния начин на общуване между е това, че някак си се върнахме към
да са напреднали техноученици и учители.
това да си помагаме повече, да прологиите.
К.К.: И все пак, има ли положител- явяваме търпимост, да се интересуК.К.: Медиите ни залина перспектива за училището от всич- ваме повече за добруването на колеват с информация относко това?
ги и ученици.
но предпазването от коИрена Вътева, директор на СУ „НикоИ.В.: Със сигурност има. БлагодаК.К.: Извън всичко, свързано с коронавируса, която на мо- ла Вапцаров” - Айтос
рение на успешната ни адаптация към ронавируса, какво ново ще се случи
менти е дори объркваща.
И.В.: Може да звучи, но не е никак дистанционната форма и работата в в училището?
Как преценявате какво да приложите
И.В.: Много новости ни предстолесно. Представете си как учителят ще условия първо на извънредно положеи какво не в училището?
ние, после на извънредна епидемич- ят. На първо място, училището вече
стои
пред
учениците
в
класната
стая
с
И.В.: Нашата преценка не е спона обстановка подобрихме профила е иновативно. Получихме одобрение
ред информацията в медиите. Имаме
за финансиране по още един проект
конкретни указания и напътствия от
по Програма „Еразъм+“ с партньори
министерствата на здравеопазванеот Полша, Гърция и Италия, очакваме
то образованието, тече непрекъсназадвижване по СТЕМ програмата, по
та комуникация и с РУО. Придържакоято кандидатствахме през лятото.
ме се точка по точка към указанияОбогатяваме училищния живот благота, за да осигурим максимално безодарение на усърдната работа на учитепасна среда за учене и възпитание за
лите, ще продължим със заниманията
децата. През предстоящата учебна гопо интереси за учениците, подкрепата
дина ще заложим най-вече на дисциза учениците с обучителни затруднеплината и самодисциплината, защото
ния. Е, ще трябва да съобразим всичосвен себе си, трябва да се стараем
ко с настоящите условия, но продълда пазим и околните. Отсега всички в
жаваме. Заради децата.
училището се подготвяме с търпение
К.К.: Тези думи „заради децата“ са
и настоятелност да работим с децата
добър завършек на нашия разговор.
в посока предпазване, без разбира
Благодаря Ви, госпожо Вътева, за отсе, това да пречи на работата, за коделеното време и успешна година!
ято сме в училището.
И.В.: И аз Ви благодаря, че сте виСУ “Никола Вапцаров” стартира учебната година с нови проК.К.: Така казано, не звучи ли дори
наги съпричастни към нашето учиекти
за
обучение
на
ученици
и
учители
лесно?
лище.

Рада Капралова представи
пета книга в родния Айтос
„Родината в мен” - изживени истини за
българската орис у нас и в емиграция

Рада Капралова
След месеци отсъствие на литературни събития в Айтос, премиерата на
петата книга на Рада Капралова “Родината в мен - стихове и разкази”, събра на 9 септември т.г. във фоайето
на Военния клуб ценители и приятели. Скоро не беше се случвало в Айтос - срещата продължи повече от два
часа, а след края й, май никой не искаше да си тръгва.
През есента на миналата година
Рада печели първо място в един анонимен конкурс на Литературен клуб
“Многоточие”, на тема “Писмо до поета”. Всъщност, в този конкурс трябва
да участват двама - единият да напише
писмо до поета, а другият (поетът) да
отговори, и всичко това в стихове.
Рада участва в тандем със своя приятелка историчка и печели безапелационно първото място. “Имаше изключително добра оценка и от читателите,
и от журито. Наградата беше преференциални цени за издаване на книга.
Така че пред мен стоеше задачата да
реша каква книга да издам в рамките
на една година, за да се възползвам
от наградата. Погледнах това, което
съм писала през последните години оказа се, че нямам нито едно любовно

стихотворение, а само гражданска, социална поезия. Така се стигна до тази
книжка”, разказа Капралова.
Само не мислете, че стиховете на
Рада имат нещо общо със социалната поезия с подчертан партиен привкус от близкото минало. Те са по-скоро еталон за нова социална поезия, с
гневното си безразличие към политическото многоцветие днес, и с фокус
върху неизпълнените копнежи на прехода. Сборникът е изграден от лирическите части „Дългът ни свят нарича
се България“ и „Зрънца в браздата на
надеждата“ и „Единствен изход – любовта“ – философска проза. Във всеки
ред на “Родината в мен” се усеща вътрешна полемика, усеща се драматизмът на времето, в което живеем. Книгата те грабва с образния си език - без
натруфени фрази и с прекрасен поетичен изказ. И с почти физическото усещане за силата на нравствената и социалната позиция на поетесата.
Веднага след като “Родината в мен”
излиза от печат, Георги Николов, един
от най-добрите анализатори на литературни текстове в България и изключителен приятел на емигрантската общност, дава висока оценка за поезията на Каапралова в рецензията си
„Очите ми са угар разорана…“. “Именно родината е онази кауза, която грее
като пролетна дъга в книгата на Рада
Капралова. Нейната значимост може
би се разбира най-добре, когато човекът е далеч от географските й измерения, от красотата й, от делничната
й глъч... Рада носи в стиховете си пламъка на бунтовна полемичност, така
рядко срещана в съвременната литература тук, у нас. Ясно поставя въпроса, докога под бащината ни стряха
ще се шири овчедушието, а издигнали
се хитри, вълчи синове ще прогонват

цвета на нацията по широкия друм на
чуждия свят... „Родината в мен“ поднася на читателите сбор от изживени
и проверени истини, скрити в дебрите
на битието. Главен двигател на повествованието е Чужденката, принудена да
се интегрира в обществото на чуждата
държава. Перото й прави вещ анализ
на съвременната човешка същност и
самата Рада, вещ психолог, разкрива
мотивите й в поредица уж прозаични
сюжети”, пише в пространната си рецензия Николов.
Първото представяне на книгата е в
Клуба на дейците на културата (КДК)
“Нов живец” - Атина, Гърция. Бългаската общност я посреща с възторг. “Рада
притежава изключителното обаяние
на човек, творец, събеседник, интелектуалец и родолюбец. Сърцето й е запазило детската си чистота и е изпълнено с любов към Родината, към доброто и хубавото!”, е оценката на прияте-

лите й в Атина.
Рада за първи път включва
разкази в своя
книга. “Малко са,
защото при мен
словото идва под
формата на стих.
Все по-трудно ми
е да пиша разкази, а стиховете ми стават все
по-кратки. Стремя се с по-малко думи да кажа
повече. За да е
синтезирано словото, за да няма
словоблудство”,
призна Капралова на срещата с
айтозлии.
Философски,

Траяна и Калоян рецитират бабините детски стихове

екзистенциални,
чисто човешки това са темите, които вълнуват поетическото въображение на Рада. Но над
всичко е копнежът й
за Родината, който
дава живот на новата й книга, изтъкана
от истини за българската орис у нас и в
емиграция. “Книгата
на Рада разкрива
вътрешния мир на
емигранта в цялата му цветна сложност и нерядко – в
С благодарност към домакините - Военен енигматичната му
непредсказуемост.
клуб - Айтос

Убеден съм, че тя ще бъде прочетена от
хора на различни възрасти, с различни убеждения и въжделения. Но, обединени от една обща гореща страст –
обичта си към България…”, пише още
Георги Николов.
В Айтос, стиховете и разказите си
Рада представи с музика, на фона на
прекрасните цветни картини, рисувани от нея в Гърция. Срещата беше уникален и искрен диалог между приятели, които подкрепят Рада в творческите й търсения като поет, писател и художник. Авторката поднесе специална благоданост към Военния клуб за
домакинството на срещата. “Създадоха не просто блестяща организация, а
блестяща военна организация”, заяви
Рада Капралова пред вестник „Народен приятел“.

Сребрин Илиев, който е съветник на председателя
на Националния браншови пчеларски съюз по европейските въпроси, бе наскоро в Бургас. Тук се проведе национална среща на пчеларите. На нея той
направи анализ на изминалия програмен период и
перспективите, които се откриват пред Общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 година и мястото на пчеларите.
Интервю на
Дона МИТЕВА
- Г-н Илиев, пчеларите
от региона, а и не само
от Бургаско, твърдят, че
такава тежка година не
е имало. Кой обаче е найсериозният проблем на
бранша?
- Безспорно климатичните промени са световен
проблем. Той е обективен.
Но за съжаление в пчеларството, освен климатичните проблеми, както е този
в България, от субтропичен климат става тропичен, и нашият климат става
като гръцкия. Това са обективни проблеми, за съжаление има и много субективни. Примерно управлението на сектора, административни неуредици, ситуацията вътре бранша. Има доста сериозни административни разходи в това производство.
- Някъде скоро прочетох, че вие пак сте отритнатото сираче на земеделието. Чувстват ли се пчеларите като хора, които
не са обгрижвани от ресорното министерство?
- Това е един от субективните проблеми. Официално не, но на практика се
получава това. Може би поскоро от неразбиране, липса на капацитет. Ние сме
малка държава, но както
се казва, ако нещо не разбираш, по-добре попитай.
България е съсед с четвъртата по големина пчеларска държава в Европа.
Ами иди и виж какво правят братята румънци. Когато се сравняваме с другите – виждаме къде сме
ние. Виждаме, че имаме
проблеми.

сняват пчеларството само
и единствено в рамките на
МЗХГ. А там се касае само
за повишаване качеството
и продукта на земеделските
култури. Но къде отива биоразнообразието, къде отива опазването на околната
среда? Т.е. пчеларството е
интегрирано и институциите
трябва да работят интегрирано, а то е оставено само
в рамките на земеделието,
което е абсурд.
Забележете, Министерството на екологията управлява „Натура 2000“ зоните,
заповедите и т.н. Ето, Вие
казахте за мановия мед.
Аз съм задавал въпроса
в управлението на Странджа разрешават ли се пчеларите? Те даже ги гонят. А
те ако не са в парка – къде
да бъдат. Пчелините нямат
работа в Генерал Тошево на
слънчогледа. Те имат работа в парка. Получава се царят дава, пъдарят не. И аз
питам органите за управление на националните паркове – къде е мястото на пчеларството. Нали пчелите
трябва да са там да опрашват, да опазват биоразнообразието, да възпроизвеждат растителността. Както е
в Швейцария, например.
- Мит ли е бягството на
пчелите, или е осезаем
синдром?
- Да го оставим на учените този въпрос. Само да
кажа, че бягството е факт.
Учените на много високо
ниво в света работят, даже
има Нобелови лауреати. Не,
не е мит, но това е от климатичните промени. Сега
американците казват, че е
от изместването на магнитните полета на земята. Има
и теория на конспирацията,
че пчелите са извънземни
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Сребрин Илиев,
Национален браншови пчеларски съюз:

Градското пчеларство
не е мит, а тенденция
- Може ли да се каже, че
вътре в страната самите
пчелари се противопоставят, веднъж в регионален
мащаб и втори път в национален? Например тук,
в Странджа, имаме манов мед, който е сертифициран продукт – с географско значение.
- Не беше лошо това, което се направи за мановия
мед. Ние също помагахме
на Националния браншови
пчеларски съюз. Тя е една
малка светлинка в тунела,
но забележете - и то не работи в момента. И там има
субективни проблеми. Да
не цитирам правилника на
МЗХГ, но държавната политика в земеделието се ръководи от министъра.
- Виждате ли светлина
в тунела? Имате ли вие
за себе си като бранш решение на тези институционални проблеми?
- Пчеларството е единственият сектор, който е
абсолютно 100% чувствителен. Признат е с резолюция на Европарламента,
че е чувствителен, т.е. той
не касае само земеделието. Големият проблем на
българското пчеларство е,
че нашите институции сте-

същества. Българка написа книга. Сигурно във всяко твърдение има по зрънце истина. Но бягството със
сигурност не е мит.
- Градското пчеларство
у нас все още звучи като
нещо екзотично. Възможно ли е в Бургас да
се развие и как го виждате Вие?
- Болна тема е това, защото това е в момента
една много добра тенденция. Даже бе обсъждана
и в Париж, на срещата за
климатичните промени. В
момента съществува в Зеления пакт, зелената сделка, новата на Европейския
съюз. Стратегията „От фермата до трапезата“ и в една
резолюция на Европейския
парламент от 2018 година,
че държавите членки трябва да стимулират развитието на градското пчеларство. И понеже сме на територията на Бургас, а тук
се прави единственото изложение в България „Флора“, и то е безспорното доказателство за богатството на градската флоралност. Всяка жена, домакиня, си слага цветя по терасите или пък сее в градината пред къщата. Няма спор,

Професията не касае само земеделието,
в Европа е призната за чувствителен сектор на 100%
че опазването на екосистемите в градовете и подобряването на въздуха е свързано и с пчелите. И по-добро,
и по-логично нещо от симбиозата между „Флора“ –
Бургас и градско пчеларство няма.
Имате прекрасен кмет,
поставете му този въпрос,
той е отворен към новите
и значими неща. Не става дума в центъра на града
да се поставят кошери, а в
кварталите, в селцата наоколо. А защо не и на някои
от блоковете.
- А има ли вече някакъв
опит, който се прави тук
в тази посока? Имате ли
информация?
- Нямам информация. В
София, на „Хилтън“ има пет
кошера. Но формално имаме юридически проблем с
градското пчеларство. Там
трябва да говорим не само
за пчели, а изобщо за пчели опрашители, а не само
за медоносната пчела. Забележете, нещо много любопитно - Мишел Обама е

председател на Американския комитет за защита на
опрашителите и градското
пчеларство. Вижте на какво ниво. Румънците имат
подобно пчеларство и опит
как да се развиват специални условия, как да се слагат
пчелните семейства. Трябва да са до три метра оградите наоколо, за да излитат
нагоре. Има достатъчно наука, която да каже как точно да стане. Не е толкова
опасно.
- И не е толкова неосъществимо.
- Мит е, че пчелите са
опасни в градски условия.
Единствено това клише за
алергиите, ако те ужилят.
Но науката дава данни.
След като в Лондон, примерно, го има. Има такава
световна организация, не
говорим само за медоносната пчела, а за опрашителите. Това е по-важно. Ето
сега, германците извадиха
данни, че около 700 вида насекоми вече са изчезнали.
Така че когато говорим за

медоносната пчела, трябва да говорим и за опрашителната дейност. Няма друго същество на земята, което да помага на биологичното разнообразие.
- Симбиозата между
останалите земеделски
стопани, които ползват
„услугата“ на пчелите и
вас, пчеларите, съществува ли на добро ниво в
България? Защото знам,
че има държави, в които специално се плаща
на пчеларите, за да слагат кошерите си близо
до определени земеделски култури…
- Най-добрият пример в
света са Щатите. Там това е
издигнато в култ, индустрия
е. И пчеларите, както знаете, Калифорния е най-големият производител на бадеми в света и затова опрашването е направено в невероятна индустрия, включително университета в Сиатъл има научни екипи, които
правят компютърни модели,
как да се опрашват расте-

нията. В Европа също започват такива наченки, което е доказателство за България, че те са прави. И че
земеделските производители не трябва да приемат
тази опрашителна дейност
като даденост. То и дъждът
се счита като даденост, но
тази година го няма. Същото ще стане и с пчелите. Да,
в известен смисъл това е
някаква даденост, но пчеларят не трябва да плаща,
че си е сложил кошерите
до или в нивата. Тук светът
го е решил по друг начин.
Правят се обществени кампании, говори се, убеждава
се непрекъснато за значимостта. Не трябва да питаме бай Пенчо, зърнара от
Генерал Тошево, дали му
трябват пчели, или не, а ние
като общество трябва да
му кажем: пчелите трябват
не на теб, а на обществото
и ние ти пращаме пчели“.
Трябва да има обществен
дебат и да се признае обществената значимост на
пчелите.
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„Вестоносец“ на Мартин Зумлянски попълва колекцията, дарена е от кмета Димитър Николов
сля, че техните творби пътуват като почетни граждани –
не в градския транспорт, а във
времето и извън времето със

„Нощна стража“ на Димо Колибаров, който я подари с посланието медията да е страж на достоверната информация
те като нощната стража и да
бъдете стражи на винаги достоверната информация, която достига вашите читатели“,

посочи той.
Областният управител Вълчо Чолаков от своя страна
връчи на изпълнителния ди-
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чев. Ако съм пропуснал някой
да ме прости“, каза той.
Колибаров продължи с
това, че ще говори като художник и какво е изпитал, когато е видял картините в редакцията.
„Искам да изкажа своето
удоволствие, че тези творби
са намерили своя дом в ре-

Депутатите от парламентарната група на ГЕРБ уважиха събитието, участваха активно и в благотворителната кауза за закупуване на количка за Спешно
отделение

Калояна Живкова, Дияна Бедросян, Катя Николова и Весела Йорданова пред
картина на Живко Иванов. 2020 година мина под знака на художника, който
спечели наградата от Биенале „Приятели на морето“, а преди това и наградата за акварел на името на Ненко Токмакчиев
пютъра, екипът да е вперил поглед в мониторите и в същото
време да видя тези творби,
които спокойно и достолепно си присъстваха като фон.
Още от пръв поглед мога да
преценя, че това са изключителни творби на емблематични автори, които чрез своето
творчество са белязали облика не само на града, на страната, а някои от тях и извън
пределите на страната. Достатъчни са няколко имена – Георги Баев, Ненко Токмакчиев,
Кирил Симеонов, Живко Иванов, Краси Зенин, Кирил Стан-

дакцията на „Черноморски
фар“. Виждате изключително стилово и жанрово разнообразие. И се чудиш как това
нещо се е събрало на едно
място. Това, че са на емблематични и доказани автори ги
е събрало. Те излъчват такива духовни послания, както в
момента на създаването им и
така ще се усещат и в бъдеще.
Струи позитивизъм и любов.
Всички автори са удостоявани с много отличия и награди.
Някои са художници на годината, други са почетни граждани на Бургас и аз си ми-

своите послания. Пожелавам
на „Черноморски фар“ скоро
да се сдобият с едни пространства, където тази прекрасна експозиция да е достояние на гражданите и гостите на Бургас“, каза още художникът.
Една от картините подарък бе именно от Колибаров.
Творбата, наречена „Нощна
стража“, прие главният редактор на „Черноморски фар“
Силвия Шатърова.
„Тази работа е правена преди време, но съвпадението
на посланието е вие да бъде-

Бургаската митница и
„Черноморски фар“ връстници
„Черноморски фар“
Бургаската митница и „Черноморски
фар“ са почти връстници в европейското развитие на Бургас.
След Освобождението в Бургас е изградена модерната за епохата европейска митница, чиято сграда днес е
национален паметник, в този период
започва и издаването на „Фар“-а като
бургаския вестник за икономически новини. И „Фар“-ът, и Митницата са 100годишни институции в Бургас.
Поздравителен адрес и почетния
знак на Агенция „Митници“ за дългогодишното сътрудничество - и в икономически, и в митнически новини
бяха връчени на екипа на вестника от
Катя Иванова, пресцентър на Агенция
„Митници“.

Yellow
Magenta

„Съкровищницата на Фара“
се увеличи с четири прекрасни творби. Картини подарък
по случай 100-годишнината
си медията получи по време на едноименната изложба, първа по рода си, в която
изданието показа картините,
собственост на „Черноморски фар“, с които се е сдобивало през годините. Гостите
на рождения ден на изданието и бургазлии видяха за пръв
път богатството от творби на
медията в зала „Георги Баев“
на Културен център „Морското казино“.
По случай 100-годишнината
в Инициативния комитет по
тържествата бе доцент Димо
Колибаров, декан на бургаския филиал на Националната художествена академия,
който се изказа ласкаво за
колекцията.
„Как се случи всичко?
Преди три седмици бях поканен от г-жа Шатърова в
редакцията на „Черноморски фар“ и бях разбрал, че
има една колекция от творби, събирани през годините. По тяхна идея беше решено да направим тази експозиция. Трябва да ви кажа,
че много малко творби не
бяха включени в експозицията, не поради художествени
качества, а поради това, че
имат нужда от малко намеса
при рамкиране или реставриране. Бях обаче много приятно изненадан, влизайки в редакцията – да видя тази симбиоза между една скрита напрегнатост и динамика да се
трака по клавиатурата на ком-

ЧЕ Р

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Георги РУСИНОВ

ректор на изданието Димитър Николов картината „Фар“
на художника Ангелина Недин. Тематична творба, специално нарисувана за вестника, идва с посланието екипът му да продължава да разпръсква светлина от достоверна информация.
Заместник-кметът на община Бургас Красимир Стойчев връчи отново на изпълнителния директор картина,
специално поръчана от кмета на общината Димитър Николов. Тя се казва „Вестоносец“ и е на художника Мартин
Зумлянски.
Едно остава сигурно – „Черноморски фар“ ще продължи
да попълва и без друго богатата си колекция и отново ще
имаме поводи да покажем на
бургазлии „Съкровищницата
на Фара“.
Ако сте пропуснали да я
разгледате при откриването
й, може до 30 септември да
го направите. Гарантираме,
че си заслужава.

Cyan

Изложбата на
емблематични бургаски
творци може да видите
до края на месеца

Black

„Съкровищницата на Фара“ се увеличи
с четири прекрасни творби
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Академик Никола Съботинов:

Още със създаването си вестник
„Фар“ си поставя чисти цели
Георги РУСИНОВ

зат материали какви кораби идват в
Бургас, какви товари носят, откъде
идват. Важни неща за всички търговци не само в Бургас, но и в цяла
България“, заяви академикът. Той
е член на Инициативния комитет по
случай юбилея.
Важно според него е да се посочи, че вестникът избягва партийните
закачки и стои далеч от словата на
партийния печат.
„През 24-а вече „Бургаски фар“
продължава тези традиции. Издател
е запасният офицер генерал Йосиф
Йосифов. Той също в уводната статия
на вестника казва, че трябва да бъде
вестник на чистото слово. На въпрос
защо е необходим още един вестник,
отговорът на „Бургаски фар“ е, че на
хората им е нужна повече светлина.
Трябва да се премахнат всякакви условия на лъжи“, добави той.
Академик Съботинов изрази радостта си, че „Черноморски фар“ изминава този дълъг период, който е
свързан с всички промени в държавата, но успява да запази главната
си цел – да работи за развитието на
Бургас и региона.

Силвия Шатърова, главен редактор:

13

Димитър Николов, издател
на „Черноморски фар“:

Това е празник за
четящата общност
на Бургас

Георги РУСИНОВ

Прекрачваме в следващия век достойно
Георги РУСИНОВ
Главният редактор на вестник „Черноморски фар“ Силвия
Шатърова си пожела по повод 100-годишнината на изданието
то да прекрачи в следващия век достойно, пазейки традицията на доброто слово.
„Да, действително „Черноморски фар“ е преживявал войни,
кризи. Сигурни сме, че ще преживее и тази криза, която през
тази година ни сполетя. Но през всичките тези години вестникът
е пазил свободата на словото, създал е един нов вид култура и
продължава да я отстоява. Това е културата на четящите и грамотните хора. Така че подготвили сме доста събития, които са
свързани със 100-годишнината“, обясни тя по време на първата
изложба „100 години пазим традициите на доброто слово“.
След това бе открита друга изложба, в която бургазлии можеха да видят първите страници на вестника през годините и
интересните и важни събития, които „Черноморски фар“ е отразявал. Те са подредени в пана пред Регионална библиотека „Пейо Яворов“.
Вестникът ще има още мероприятия през годината.
„Бургас ще има улица с името „Черноморски фар“. Ще бъде валидирана и пощенска марка, обявяване на конкурс „100 думи за
100-годишния юбилей на вестника“, поясни главният редактор.

Като празник на четящата общност на Бургас и региона определи 100-годишнината на „Черноморски фар“
издателят на вестника Димитър Николов.
„Поздравявам Бургас за този безспорен успех да
има 100-годишен вестник. Предпочитам да се представям като издател, защото изпълнителен директор е много административно. Чест и привилегия е,
но преди всичко и отговорност да се наредя до всички издатели, както каза академик Съботинов от генерал Йосифов насам, за да запазим културната памет
на Бургас“, каза той.
Николов наблегна на значимостта на регионалните издания.
„Освен едно регионално издание като „Черноморски
фар“, няма друг документ, който да проследява как
се е развивал регионът на Бургас като обществено-политически нагласи, като икономика, като културни потребности на местната общност. Неотдавна
„Черноморски фар“ публикува един интересен материал по представителна извадка на „Ройтерс“, в която се твърди, че регионалните медии продължават да
се ползват с доверието на потребителите. Пред българските регионални медии огромното предизвикателство е да се адаптират и наложат в дигиталния свят,
така както са го правили през годините на хартиен носител. Пандемията със сигурност ускори определени
процеси в издаването на периодиката“, добави издателят на „Черноморски фар“.

Деца от бургаския квартал „Изгрев“ споделиха празника на вестник
„Черноморски фар“. С
организацията от страна на Народно читалище
„Изгрев“ те участваха в
работилничка за шапки и
лодки от вестници.
Събитието се проведе
пред библиотека „Пейо К.
Яворов“ на улица „Алеко
Богориди“. То е част от
празничната програма за
отбелязване на стогодишнината на вестника. Пред
библиотеката бе подредена изложба „Първи страници на вестника“, организирана съвместно с
Регионалната библиотека.
На минувачите бе раздадена специалната притурка, издадена за юбилея.
Към децата се присъединиха и минувачи.
Под вещото ръководство
на председателката на занаятчийската камара Майя
Стоянова и журналисти от
вестника, децата се научиха да сгъват стари броеве
на „Фар“-а по подходящия
начин, за да се получат
шапки и лодки. Научиха
също и за това каква е ролята на медията и се запознаха с хората, които

правят вестника.
В детската работилничка участие взе и Яна
Кършийска, директор на
Регионалната библиотека.
С много настроение и
разговори за вестници и
книги неусетно се изтърколи час. Снимки за спомен
и подарени лодки и шапки
на всички се превърнаха в
част от празника.
Издателят Димитър
Николов и главният редактор Силвия Шатърова
получиха специално поздрави от децата. Към до-

брите пожелания се присъединиха и управителят на хотел „Аква“ Борис
Минчев, граждани и гости
на Бургас.
Празничната емоция
децата са пренесли в семействата си. Затова информира майката на Явор
и
Никола. Тя написа:
„Благодаря за поканата
децата да участват в празника на „Фар"!
Беше прекрасно изживяване с много прекрасни емоции и смях!
Изработването на шапките от вестник продължи

до вечерта. Всички вкъщи имаме шапки, дори и
котката”.
Пространството до библиотека „Пейо К. Яворов”
на улица „Алеко Богориди”,
освен че бе работилница
за малките, представляваше и интерес за възрастните. Мнозина се спряха,
за да разгледат първите
страници през годините на
„Черноморски фар”.
И през тази седмица ще
можете да видите емблематичните първи страници на вестника на улица
„Богороди“.

Yellow

Дона МИТЕВА

Magenta

Домашни любимци се сдобиха
с шапки от вестник

Black

Деца направиха работилничка за лодки

Cyan

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Още със създаването си вестник
„Фар“ през 1920-а си поставя чис-

ти цели. Това съобщи по повод 100годишнината на „Черноморски фар“
академик Никола Съботинов, който уважи изложбата ни на улица
„Александровска“ „100 години пазим традициите на доброто слово“.
„Целите на вестника в
началото са развитие на
търговията, икономиката,
строителството и културата. Изключително интересни цели, които си поставя
вестник „Фар“ и които впоследствие са реализирани. С помощта на Българоамериканското представителство тръгва този вестник и е изключително необходим особено за развитие
на Бургас като търговски
център. Бургас се очертава
като най-големия търговски
център в Южна България.
Мястото му е заслужено,
защото тук е и най-голямото пристанище. Излиза една
интересна рубрика „Морска
хроника“. Започват да изли-
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Биха „Нафтата“ с гол
от съблекалнята
„Нефтохимик“ (Бургас) загуби гостуването си на „Литекс“ (Ловеч). Двубоят от шестия кръг на Втора лига
завърши при резултат 1:0 за „оранжевите“. Попадението бе реализирано от Добромир Бонев, който се разписа в 4-ата минута, след като засече подаване от дясно и от десетина

метра прониза вратата на „шейховете“. С петото си поредно поражение
момчетата на Викторио Павлов продължават да са на 17-о място в класирането. В следващия кръг „Нафтата“ приема отбора на „Кариана“ (Ерден). Срещата е на 19 септември от
17 часа на стадион „Лазур“.

Сакалиев удари рамо
на Порточанов
4 Бившият футболист подкрепи публично
бизнесмена в битката за президент на БФС
4 Спортен журналист влиза в екипа на
култовия футболен бос от 90-те

Михаил КОЛЕВ
Бившият футболист Стойко Сакалиев изрази публично подкрепата си за Христо Порточанов. Както вече
стана ясно, последният ще
се кандидатира за президент на БФС. Конгресът, на
който ще бъде избран новият силен човек в родния
футбол, ще се проведе на
11 декември. Сакалиев използва профила си в социалната мрежа, за да удари
рамо на Портос. Ето какво
написа ексцентричният футболист, публикуваме с малка редакторска намеса:
„Винаги съм се старал да
бъда максимално обективен и честен в преценките
и изказванията си, независимо какво предизвиква това. Футболът преди години
беше истински, стойностен
и качествен. Голяма роля

за това, според мен, изигра
един човек - г-н Христо Порточанов! В моя живот също
- за развитието ми като футболист. Той притежава качества, които в днешно време са рядко срещани - достойнство, морал и най-вече
честност. Мога да говоря
много, но искам да бъда
кратък и просто да заявя
позицията си. Заставам
твърдо зад неговата кандидатура за президент на
БФС, защото смятам, че може да възроди българския
футбол, не само на клубно,
но и национално ниво. Много хора биха си казали, че
съм чисто и просто пристрастен, но не това е в основата на моята позиция.
Той ще промени футбола в
България, защото има необходимия опит и амбиция,
породена само и единствено от добри подбуди“, е на-

писал Саката.
До момента Порточанов
избягва да коментира повече подробности по темата,
като единствено е потвърдил участието си в изборите за президент на БФС.

Борците на „Бургас“ трупат медали и
след подновяването на шампионата
Михаил КОЛЕВ
Борците на клуб „Бургас“
спечелиха поредните си медали. Състезателите на Николай Дачев участваха на
Държавното лично първенство за кадети в Сливен, което се явяваше и подновяване на шампионатите в борбата след кризата с коронавируса.
Шампион в категория до
65 кг стана Радослав Димитров, който беше определен
и за най резултатен състезател на шампионата. Айредин
Хюсеин се класира трети в
категория 55 кг, а също с
бронзов медал се окичи и
Антон Господинов, но в категория 51 кг. Николай Велев, Синан Юмер и Николай
Павлинов завършиха пети,
съответно в категориите до
80, 65 и 110 кг. В крайното отборно класиране тимът на
„Бургас“ е на четвърто място. Треньорът на кадетите
Николай Дачев определи
представянето на своите
момчета като достойно и задоволително, спрямо очакванията, които са си поставили от клуба.

Кандидатурата му е издигната от втородивизионния
„Септември“ (Симитли). Засега негов конкурент за
мястото е благодетелят на
„Марица“ (Пловдив) Христо Христов, като през по-

Късен гол и пет греди в
морското дерби на Югоизток
Нова инфарктна победа
постигна футболният „Черноморец“ (Бургас). „Акулите“
надвиха с 1:0 като домакини
тима на „Несебър“ в мач от
шестия кръг на Трета югоизточна лига. Ценните три точки за бургазлии донесе резервата Мирослав Радев,
който се разписа в 93-ата минута на мача.
Победата за „Черноморец“
можеше да бъде и далеч поизразителна, но на пет пъти
футболисти на домакини удряха гредите. При едно от положението футболистите и
треньорите на „акулите“ имаха претенции, че топката е
преминала голлинията, но
претенциите им не бяха ува-

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, се
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционното предложение:
Промяна предназначението на ЗОХ в Апартамент с мазе в УПИ
ХХІІІ (ПИ 67800.504.294.3.12), кв.44 гр.Созопол.
Възложител на проекта е: „АЛМАТЕЯ” ЕООД – Ира М. Георгиева
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, се
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционното предложение:
Преустройство на МАГАЗИН в ТРИ ГАРАЖА в Жилищна сграда
„АНАКСИМАНДЪР” блок В в УПИ І, кв.259, гр.Поморие.
Възложител на проекта е: „АЛМАТЕЯ” ЕООД

за РЕКЛАМА
056 82 54 35
0897 897 149
www.faragency.bg

Христо Порточанов, който
той все още не е разкрил
какъв ще е, ще влезе и известно име в спортната
журналистика, като се
спряга това на Красимир
Минев.

ФУТБОЛ

Михаил КОЛЕВ

Треньорът Николай Дачев, заедно със спечелилия златен медал в Сливен Радослав Димитров

следната седмица се заговори, че в битката ще влезе и бившият ръководител
на футбола у нас Борислав
Михайлов.
Вестник „Черноморски
фар“ научи, че в екипа на

жени.
Няколко спорни отсъждания на главния арбитър пък
предизвикаха остри реакции
от скамейката на „Черноморец“, заради което жълти
картони получиха треньорите на домакините Слави Костенски и Господин Господинов.
„Не искам да коментирам
съдийството, най-важното е,
че момчетата отново показаха характер и спечелихме
важна победа. Както съм го
казвал и преди – не ме притеснява фактът, че през настоящия сезон до момента
печелим точки в края на срещите си. Да, за всеки един,
който обича „Черноморец“,
далеч по-приятно и спокойно би било, ако решаваме

изходите на мачовете възможно най-рано, но пък няма как да скрия задоволството си, че моите футболисти се борят до последно
за успеха“, каза пред вестник „Черноморски фар“ треньорът на „акулите“ Слави
Костенски.
Успехът изкачи с една позиция напред черноморци,
които вече са пети във временното класиране с 13 точки. Толкова има и четвъртият в таблицата „Марица“
(Пловдив), а в следващия
кръг предстои двата тима да
се срещнат помежду си. Дербито е на 19 септември от 17
часа в Пловдив и с голям залог, тъй като и двата отбора
не крият амбициите си за
класиране във Втора лига.
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съобщение
С Решение №38/31.08.2020г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.28 по Протокол №12/28.07.2020г.
на Общински съвет-Бургас е открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на
недвижим имот - собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД при
следните параметри за провеждане на конкурса:
Обект: Сграда за обществено хранене (бистро „Воденицата”) с идентификатор 07079.618.3.16 по КККР на гр. Бургас, находящ се в „Приморски
парк”, гр. Бургас с площ 472 кв. м., състоящ се от масивна сграда и склад
с площ от 92 кв. м. и организирана търговска площ от 380 кв. м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
I. Начална конкурсна цена на годишния наем в размер на 72 480,00 лв.
(седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева), с ДДС.
Стъпка за наддаване в размер на – 7 248,00 лв. (седемхиляди двеста четиридесет и осем), върху годишната наемна цена
Определям размер на депозита за участие в конкурсната процедура в
размер от 18 120,00 (осемнадесет хиляди сто и двадесет) лева.
Конкурса ще се проведе на 30.09.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на
Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.
II. Конкурсът ще бъде проведен при следните параметри:
1. Определеният размер на депозита за участие в конкурса за обекта следва да бъде заплатен по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД,
при „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, с/ка IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521,
ВIС: UBBSBGSF, в срок до 28.09.2020 г.
2.Определям цена на тръжна документация в размер на 110,00 лв. /сто и десет лева/ без ДДС, платими в касата на административната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключване на процедурата.
Документацията за участие в търга се закупува всеки работен ден до 12:00

часа на 28.09.2020г., включително.
3.Заявления за участие в конкурса /след закупуване на конкурсна документация/ се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 8:30 до
17:30 часа в административната сграда на „Благоустройствени строежи”
ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.
Краен срок за приемане на заявления за участие в конкурса – 16:00 часа на 28.09.2020 г.
Оглед на имота може да се извършва след предварително записване на
тел. 056/813 226.
Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен
представител е задължително. При неявяване се губи внесения депозит
за участие в търга.
В случай, че кандидатът участва чрез пълномощник, същият следва да
представи изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал.
III. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на
тежестта им в комплексната оценка
Офертите на участниците ще се оценяват по метода – икономически найизгодното предложение, като класирането ще се извърши на база следните
критерии:
1. К1 – Цена (годишна наемна цена, в лева, без ДДС):
Кандидатите получават от 1 до 60 точки.
Оценяването се извършва по формулата:
К1 = Ц (участник) х 100,
Ц (максимална)
където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална)
е най-високата предложена цена.
Тежест на критерия: N1=0,6

2. К2 – оценка на идейния проект за визия на обектите, придружен с
обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с
представяне на модел и материали по обзавеждането.
Кандидатите получават от 1 до 40 точки.
Визията на обекта трябва да кореспондира и да в синхрон с облика на
Приморски парк на гр. Бургас. Визията на обекта не трябва да се откроява,
а да се вписва в цялостната концепция на парка, тъй като част от него- „Историческото ядро“ е паметник на културата. Представената визия на заведението и пространството около него, умело трябва да се вписват в концепцията на Морското градина и да създават усещане за цялост.
Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти с тайно
гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 40 точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си.
Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.
Тежест на критерия N2=0,4
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се
извършва по формулата:
К=К1хN1+К 2хN2
На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.
При равен брой точки, се провежда таен търг, между участниците получили еднакъв брой точки, като всеки участник поставя в плик наддавателно
предложение, в което посочва предлаганата от него наемна цена.
IV. Преди сключване на договора за наем, кандидатът следва да внесе гаранция за стриктно изпълнение на договора в трикратен размер на достигнатата на конкурса месечна наемна цена, по банкова сметка на „Благоустройствени строежи” ЕООД и представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Община Бургас.
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Чф

Грандиозен спектакъл за живота
на Чарли Чаплин гостува в Бургас

Мариан Бачев се превъплъщава
във великия комик

Главен редактор
влиза в ролята на
капитан на кораб

Black

Cyan Magenta Yellow

Ще вика журналисти на
оперативка с камбана

Фестивалът на царевската песен
„Джурджуна“ с четвърто отлично издание
„Черноморски фар“
Вечер на царевската
песен „Джурджуна 2020“
организираха от Община
Царево за четвърта поредна година. Кметът на
общината - инж. Георги
Лапчев официално откри фестивала и поздрави всички гости и жители на града, които бяха
се събрали на морската сцена, за да се веселят. Водещ на вечерта
бе очарователната Таня
Чернева.
На сцената имаше китара и запазено празно
място и за онези, верните приятели, които участват на всяко събиране вече само със светлия спомен за себе си – Илия
Евтимов- Лорда, Рашо
Чернаев, Тодор Чернаев, Славчо Коменданта,
Цонко, Динко Кинтажа,
Данчо Щерев, Драган Томов, Митко Петков- спътник, Петко Щерев, Груд

Щерев, Никола Шопов, Коко
Високов и много други…
На единствената сцена,
която е в морето по Южното
Черноморие, на 11 септември изпълненията на Вокална група ,,Корал‘‘ , Хачо, Тони Илиев и Соня Илиева, Тереза Недялкова, Александър
Колев - Арапя, Гунди и приятели, и Цветан Овалов радваха всички присъстващи.

Около сцената аплодисментите не спираха, изправяха
хората на крака и танците
се вихриха до малките часове на нощта.
„Какво беше „Джурджуна“
2020 ли ? Нищо повече от доказателство, че музиката и
песните на Царево са сътворени с любов. А тя, освен че
поражда още любов, е вечна“,
коментират от Общината.

