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Учители се страхуват 
да влязат в клас

Четящ Бургас отпразнува 
век с „Черноморски фар“

Юруш на шопинга 
в Турция

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

Спомняте ли си 
онзи прословут 
израз: „Вярно е! 
Във „Фар”- а го 
пише!”

Ако има ме-
дия-хронолог, 
която вече 100 
г о д и н и  е ж е -
дневно отразя-
ва случващо-
то се в Бургас, 
това е вестник 
„Черноморски 
фар”. 

Стотици зна-
кови 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, толко-
ва са много! 

Пожелавам успех на настоящия екип! Не е лес-
но 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 ис-
торията на Бургас. 

Честит празник, „Черноморски фар”!

„Не е лесно да носиш 
царската корона“, но е 

въпрос на чест да продължиш 
и развиваш марката

Кметът Димитър Николов:
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Стр. 2

С
тр

. 
2
-3 Жителите на голямо 

Буково бранят  
с подписка новия си път 
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Но
ви

ни Жителите на Голямо Буково 
Ина ПЕТРОВА 

Жители на средецкото 
село Голямо Буково започ-
наха подписка за запазва-
не на новия път, който 
свързва селището с мана-
стира над него. Отсечката 
е изградена преди няколко 
месеца, но вече е  реален 
риск да възвърне стария 
си, неугледен вид. Причи-
ната е движението на теж-
котоварни автомобили, оп-
лакват се местните. 

В подписката са се по-
дписали над 50 души, но тя 
продължава да обикаля се-
лото. С проблема е ангажи-
ран и кметът на Средец 
Иван Жабов, който е взел 
присърце въпроса.

„Ако продължава извоз-
ването на дървесина, пътят 
ще се окаже в същото по-
ложение преди ремонта. 
Запознат съм с подписката 

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

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

Георги РУСИНОВ

Дрогираният тираджия, който 
помете 12 коли в Айтос, уби жена 
на място, рани още шестима, от 
които двама са с опасност за жи-
вота, 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 дру-
ги три, което е извършено при уп-
равление на МПС след употреба 
на наркотични вещества. Това 
представлява тежък случай и се 
предвижда наказание от 5 до 20 
години лишаване от свобода“, ко-
ментираха от Държавното обви-
нение. 

Инцидентът е от 11 септември. 
Тогава около 12:30 часа, по айтос-
ката улица „Хаджи Димитър“, мал-
ко преди кръговото кръстовище 
на пътя Бургас-София, спирачките 
на ТИР-а, управляван от 50-годиш-
ния несебърлия Кольо Иванов, пъ-
туващ от Провадия, се повреж-
дат. 

От Областна дирекция на МВР-
Бургас излязоха с подробна ин-
формация за хронологията на це-
лия трагичен инцидент. 

Камионът първо удря 32-годиш-
на пешеходка, а след това и 12 
превозни средства, изчакващи 
червен светофар. След това теж-
котоварният автомобил спира в 
ограда на къща и магазин, разпо-
ложени 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 (пи-
ко). Водачът отказал да даде кръв-
на проба и урина за химичен ана-
лиз, но въз основа на определе-
ние, издадено от Бургаски окръ-
жен съд, са взети кръвни проби за 
алкохол и употреба на наркотични 
вещества.

След удара от камиона се само-
запалва „Тойота Рав“, като в ко-
лата жива изгаря 28-годишна же-
на от Търговище, пътуваща на 
задната седалка. 32-годишната пе-
шеходка е брутално натрошена, с 
диагноза „политравматизъм“ и е 
настанена за лечение в УМБАЛ-
Бургас с опасност за живота. Още 

един от пострадалите бере душа. 
Това е 38-годишен мъж от Айтос, 
който се е придвижвал на предна-
та седалка във „Форд Транзит“. 
Той също е с диагноза „политрав-
матизъм“ и е с опасност за живо-
та. С 32-годишната пешеходка са 
настанени в „Реанимиация“.

За сметка на това Кольо Ива-
нов не е пострадал сериозно. Ле-
кува 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 пове-
че от задължително предвид фа-
кта, че Иванов е употребил нарко-
тици – утежняващо вината обстоя-
телство. Възможно е и обвинение-
то на 50-годишния тираджия да се 
промени в по-тежко предвид със-
тоянието 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. Причи-
ната не е само сегашната ката-
строфа. В последните десетина и 
повече години е имало не един-
два инцидента, включително и та-
кива с жертви, спомнят си ай-
тозлии.

„Идват много засилени от про-
хода, надолнището е много голя-
мо, развиват голяма скорост и ми-
нават през града. Като откажат 
спирачките и стават белите“, ко-
ментира местният жител Краси-
мир.

Дона МИТЕВА

Първите организирани групи за 
шопинг в Одрин, Люлебургаз, Чор-
лу, Лозенград вече са факт. Освен 
това и много бургазлии и хора от 
съседните градове тръгнаха с ко-
лите 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-тестове-
те при влизане у нас, тръгнаха и 
те.

В съботния ден на излизане през 
Малко Търново се чакаше по 4 ча-
са сутринта, а на връщане „удо-
волствието“, наречено висене на 
границата, бе намалено наполови-
на.

„Обяснението за продължител-
ното чакане е, че от турска страна 
е въведена някаква друга система 
на обработка и затова става заба-
вянето. Но наистина имаше и мно-
го автомобили. Ние бяхме в 6 часа 
на границата и бяхме първият ту-
ристически автобус. След нас се 
нареди доста дълга върволица“, 
обяснява турагентката Йоана Де-
мирева, която организира първата 
си група за еднодневен шопинг 
след падането на забраната.

По нейна преценка българите, 
които са тръгнали към турските 
градове покрай границата, наисти-
на са се увеличили. Но дали това е 
вследствие на охлабване на мер-
ките за COVID-19 или просто защо-
то това е седмицата преди старта 
на учебната година и фактът, че 
много хора от години пазарят за 
децата си от комшиите - не се нае-
ма да каже.

„Страх у хората, които пътуваха 
с мен няма. В момента правя за-
писване и за две късни почивки в 
Турция. Има интерес. Единствено 
онези, които искат да се възполз-
ват 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 бъл-
гарски автобуси бяха спрени пред 
моловете, а в двете български 
църкви „Св. св. Константин и Еле-
на“ и „Свети великомъченик Геор-
ги“ в Одрин. Имаше единици се-
мейства, дошли да запалят по све-
щичка“, коментира пътуването си в 
съседна Турция проф. Дияна Ра-
дойнова. Отиването й там е свър-
зано с проучване на двата храма и 
общността от българи. А като впе-
чатления казва, че въпреки тръгва-
нето в петък късен следобед от 
България отново се чака много на 
границата. Изводът, който си пра-
ви е, че в навечерието и в самите 
пазарни дни сряда и петък, нато-
варването 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 пре-
ди да ти продадат билет за посе-
щение ти мерят температурата. 
Следи се маските да са поставени 
както трябва. Глобата за неносене 
на маска е 900 турски лири“, разка-
за впечатления проф. Радойнова.

По преценка на турагентката Де-
мирева сега не се следи толкова 
строго за предпазните средства. 
Тя самата сравнява с август, кога-
то й се наложи да пътува до Ис-
танбул.

С маски, или под угрозата на со-
лена глоба – няма значение. Бур-
газлии тръгнаха отново на пазар. 
Някои даже не толкова заради по-
качествените стоки, които вече ги 
има на много места и у нас или 
пък могат да се поръчат и по ин-
тернет, а по-скоро напук на COVID-
19 или от тръпката все пак да ми-
неш граница. Нещо, което в тези 
дни на пандемия се оказва доста 
трудно.

Юруш на шопинга в ТурцияДо 20 години затвор грозят 
надрусания тираджия 

Жена изгоря жива, други двама са с опасност 
за живота  от зверската катастрофа в Айтос 

Инж. Иван Жабов, кмет на община Средец

Още по темата 
на стр. 9
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Георги РУСИНОВ

Промени в цените и броя пътува-
ния в пенсионерските карти за пъ-
туване в градския транспорт няма. 
Това показа репортерска провер-
ка на „Черноморски фар“ след по-
дадени сигнали от наши читатели. 
Те се свързаха с редакцията недо-
волни от изказване на управителя 
на „Бургасбус“ инж. Петко Драгнев, 
който твърди, че пакетите са про-
менени и са с повече пътувания. 
Читателка от Меден рудник дори 
обясни, че тези дни е заредила 
картата си и пази касова бележка.

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, голе-
мият 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 ле-
ва, големият – 18.35 лева.

Припомняме, че право на без-
платно пътуване през уикенда имат 
бургазлиите над 75-годишна въз-
раст. В община Бургас това са око-
ло 3000 души. Решението бе на Об-

щински съвет – Бургас от ноември 
миналата година. Общинският пре-
возвач „Бургасбус“ е компенсиран 
от Община Бургас за безплатните 
пътувания.

В петък с публикация обяснихме, 
че пенсионери се возят, за да изха-
бят пътувания, като в нея шефът на 
общинския превозвач „Бургасбус“ 
твърдеше, че  срещу 19 лева полу-
чават 90 пътувания в рамките на 
месец. Малкият пакет пък, който е 
на още по-символична цена, включ-
ва 60 пътувания с 10 повече от голе-
мия пакет на всички останали не-
преференциални карти.

Дона МИТЕВА

Школският звънец днес бие 
отново. Необичайна, особе-
на, година с нови предизви-
кателства и много неизвест-
ни, как ли не наричат педаго-
зи и родители учебната 2020-
2021 година. В процес на ра-
бота много от притесненията, 
от неизвестните ще отпаднат. 
Ще се появят нови. Важното 
е едно – учебната година тръг-
ва присъствено. Ученици и 
учители ще бъдат заедно в 
клас.

2050 първолаци ще прекра-
чат прага на бургаските учи-
лища.  Общо 92 изцяло обно-
вени и модерно оборудвани 
класни стаи в 33 училища на 
територията на цялата общи-
на са напълно готови да ги 
посрещнат в първия учебен 
ден, сочат данните от Общи-
на Бургас.

Класните стаи са ремонти-
рани през лятото в продълже-
ние на проекта ни „Първо-
класно начало“ и са в син-
хрон с осигуряването на без-
опасна среда на децата в 
присъствена форма на обуче-
ние.

Всяка класна стая е обо-
рудвана с най-новите техно-
логични средства, използва-
ни в сферата на образовани-
ето.

Освен реновираната мате-

риална учебна база, „Първо-
класно начало“ въвежда и но-
ви 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 катего-
рична: „Никой да не се стра-
хува, че учебната година ще 
започне присъствено. Разчи-
таме на комуникацията с ро-
дителите с цел убеждаването 
на всички родители, които 
имат някакви опасения и тре-
вожност най-вече за носене-
то на маски извън класната 
стая. Няма да се налагат санк-

ции и наказания. Всичко ще 
бъде под формата на убежде-
ние. Останалото е премина-
ване в самостоятелна форма 
на обучение или пък работа 
от вкъщи една седмица. Ос-
вен тези мерки, които в учи-
лище ще се прилагат и Обра-
зователното министерство е 
разработило, заедно със 
Здравното министерство и та-
зи различна от дневната при-
съствена форма на обучение, 
която пак е дневна, но не е 
присъствена – обучение в е-
среда от разстояние. Има 
процедура – родителят трябва 
да подаде заявление в учили-
ще, заедно с него декларира, 
че ще полага целодневна гри-

жа за детето. Ще трябва да 
осигури сам техническо сред-
ство, интернет. Въобще цяла-
та грижа, която се полага за 
образование на детето, роди-
телят да я положи. И когато 
това не се случи, или пък ко-
гато семейството реши – мо-
же по всяко време ученикът 
да се върне в клас – в при-
съствена форма. Ние настоя-
ваме да се прибягва до този 
вариант само  в наистина на-
лежащи случаи. Мястото на 
децата е в училище“. 

Училищните сгради са под-
готвени, учителите вече са 
обучени за работа в новата 
среда. Притеснения от стра-
на на учителите, които да са 

изразени пред експертите 
или началника на РУО, на то-
зи етап няма. Или ако има, те 
по-скоро се изразяват вътре 
в общността и в отделните ко-
лективи. 

Ако се има предвид опита 
от детските градини, където 
вече месеци наред работят, 
макар и не с всички деца, за-
щото се знае, че лятото роди-
телите се опитват да осигурят 
на наследниците си отдих при 
баба и дядо, или пък на се-
мейна почивка, притеснения-
та не трябва да ескалират.

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 украи-
нец. 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

Бургазлия е загинал при 
пожар, съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал на 
седмия етаж в блок 18 на 
комплекс „Братя 
Миладинови“. Огънят е 
потушен от два противо-
пожарни екипа и седем 
огнеборци. Установено е, 
че пожарът възникнал 
вследствие на късо съеди-
нение в чушкопек, полз-
ван на терасата в апарта-
мента на 65-годишния 
бургазлия. Тялото на 
мъжа е откарано за аутоп-
сия в отделение «Съдебна 
медицина» при УМБАЛ – 
Бургас. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Жена падна 
в автобус на 
градския 
транспорт 

Жена е пострадала след 
падане в автобус на град-
ския 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 светофа-
рен сигнал, в резултат на 
което на пода в автобуса 
пада 70-годишна пътнич-
ка от Бургас. Тя е със съм-
нение за контузия на пре-
шлен и настанена за лече-
ние в УМБАЛ-Бургас.

Таксата на то
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бранят с подписка новия си път 
кметът на Средец Иван 
Жабов.

Пътят е изграден с евро-
пейски средства. Вложени 
са над 400 000 лв. С рекон-
струкцията на 7-километ-
ровата отсечка от админи-
страцията отчитат засилен 
туристически поток в посо-
ка на манастира. Там има 
лековито аязмо, което при-
влича стотици търсещи из-
целение. 

„Трябва сега да се взе-
мат мерки. Температурите 

са още високи, пътят е ши-
рок 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 администра-
цията.

Разговорите между кме-
та Жабов и държавното 
горско стопанство вече са 
се провели, научи наш ре-
портер. От ведомството са 
проявили разбиране и е 

постигната договореност 
да не се пускат тежкото-
варни автомобили по пътя, 
а претоварването да се 
извършва в края на село-
то.  

„Тежкотоварни автомо-
били и преди това не са ми-
навали по този път, говоря 
за автомобилите, които са 
претоварвали от нашите 
обекти. Ние се  разбрахме 
с кмета, че няма да се вкар-
ват 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, ко-
ито ще се движат по пътя 
ще са по-малки. Взели сме 
мерки за минимално нато-
варване на пътя“, посочи 
директорът на Държавното 
горско стопанство - Сре-
дец Димитър Янков. Той 
предполага, че подобен 
разговор е воден и с ръко-
водството 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 културни-
ят туризъм в общината. За-
това освен като чисто ин-
фраструктурен обект, мест-
ните си пазят пътя и като 
предпоставка за туристи-
ческо и икономическо ожи-
вяване на целия район.

Школският звънец бие  
за първи път за 2050 деца 

Георги РУСИНОВ

Социалистите от община Бургас предпочетоха Кор-
нелия Нинова за лидер на БСП. Това показват резул-
татите 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 кандида-
ти 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 съпар-
тийците им. 

Живко Господинов е доволен от високата избира-
телна активност. В края на изборния ден тя е дости-
гнала 66%. 

„По време на вота в община Бургас няма нито една 
подадена жалба за нередности. От вчера на обяд бю-
летините са в София, като там се обобщават резулта-
тите за цялата страна“, обясни Живко Господинов.

Бургаските социалисти 
предпочетоха Корнелия 

Нинова за лидер

Няма промени в пенсионерските 
карти за пътуване

Още по темата 
на стр. 6



Георги РУСИНОВ 
Снимки:  
Татяна БАЙКУШЕВА 
Тодор СТАВРЕВ

С бляскава церемония  
флагманът  на регионална-
та журналистиката – вест-
ник „Черноморски фар“ от-
празнува 100-годишнина-
та си. В петък денят бе пос-
ветен на юбилея на най-
стария регионален вест-
ник в страната като вечер-
та завърши с изложбата „От 
„Съкровищницата на Фара“ 
и тържество за излъчване на 
новите Фаропазители.

Около стотина видни гос-
ти – приятели на медия-

та през годините, уважи-
ха завидната кръгла го-
дишнина на „Черноморски 
фар“. Генералният кон-
сул на Русия във Варна 
Владимир Климанов  и по-
четният консул на Русия в 
Бургас Тонко Фотев, област-

ният управител на Бургас 
-  Вълчо Чолаков, замест-
ник- кметовете на община 
Бургас - Красимир Стойчев, 
Йорданка Ананиева,  депу-
тати от ГЕРБ и БСП, кме-
тът на община Приморско  
д-р Димитър Германов, пред-
седателят на Общински 
съвет - Созопол Георги 
Пинелов, общинските съ-
ветници от Бургас Калояна 
Живкова, Живко Табаков, 
Живко Господинов, общест-
веният посредник Тодор 
Стамболиев, университет-
ски преподаватели, адво-
кати, бивши колеги от вест-
ника, общественици, тво-
рци, представители на биз-

неса, партньори, пристигна-
ха в зала „Георги Баев“ на 
Морското казино за рожде-
ния ден на медията.

Издателят на „Черноморски 
фар“ Димитър Николов и глав-
ният редактор на издание-
то  посрещнаха всеки един 

от гостите и получиха поз-
дравления за кръглата го-
дишнина.

Николов започна речта си 
с това, че днес битката се 
води между достоверното и 
фалшивото.

„Вече повече от 100 години 

медията на Бургас и областта 
като факел разпръсква дезин-
формацията, предоставяйки 
на своите потребители акту-
ална, полезна и най-вече дос-
товерна информация“, каза 
той и припомни представител-
на извадка на „Ройтерс“, ко-

ято „Черноморски фар“ пуб-
ликува. В нея се казва, че 
хората все още разчитат на 
информация от регионални-
те медии.

Издателят припомни и бо-
гатата история на вестни-
ка, започваща от далечната 
1920-а, и открои предизвика-
телствата, пред които се из-

правя изданието днес – бор-
бата за актуалност в дигитал-
ната ера.

„Благодаря ви, че сте толко-
ва много, че уважихте енерги-
ята и  волята ни да отбележим 
тази годишнина. Благодаря на 
екипа на вестника, който на-
истина полага неимоверни 
усилия в тези тежки иконо-
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П р е д с е д а т е л я т  н а 
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-годиш-
ната медия, но за съжале-
ние не можа да присъства 
лично поради здравословен 
проблем.

Въпреки всичко оба-
че тя се погрижи да из-
прати 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 сим-
вол и на вестника.

С картината проф. Тур-
мановa изпрати и поздра-
вителен адрес до екипа на 
„Черноморски фар“.

„Черноморски фар“

Поздравителни адреси заляха редакцията на „Черноморски 
фар“ по повод 100-годишнината. Изданието благодари на кме-
та на община Несебър Николай Димитров, на кмета на общи-
на Айтос Васил Едрев, който не успя да присъства по обек-
тивни 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, пред-
седател на БРТК, фирма „Мастърхаус“, както и от парламен-
тарната 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“, коле-
гите от БНР - Бургас, Социален център - Бургас, НАП - Бургас, 
Окръжен съд - Бургас, Окръжна прокуратура, от Съюза на бъл-
гарските журналисти, от Читалище „Св.св. Кирил и Методий“ 
в Меден рудник, от Бургаската търговско-индустриална кама-
ра, придружен със специално отличие.

Екипът на „Черноморски фар“ благодари и на тези, без ко-
ито това тържество, както и съпътстващите му събития ня-
маше 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 – диспен-
сър 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 нашу-
мялото в последно време „Шато Ботево“.

Поздравителни адреси 
заляха редакцията

Председателят на Общински съвет - Бургас проф. Севдалина 
Турманова със специален дар към юбилярите

Четящ Бургас отпразнува век с 

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

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

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

Общинският съветник Живко Табаков 
(вдясно) с историка Митко Иванов

Поздравителен адрес от председате-
ля на Общински съвет Созопол Георги 
Пинелов (вдясно)

Генералният консул на Русия във Варна Владимир 
Климанов и почетният консул на Русия в Бургас Тонко 
Фотев (двамата в средата) уважиха събитието

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“
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Винаги по време на равносметка се об-
ръщаме към хората, на които да благода-
рим, че през годините са били до нас и 
са ни подкрепяли в начинанията. По тра-
диция „Черноморски фар“ излъчва свои-
те Фаропазители, онези, които ни пома-
гат да вървим напред и да стигаме до чи-
тателите си.

На церемония след откриването на 
изложбата „Съкровищницата на Фара“ 

изпълнителният директор на вестни-
ка Димитър Николов връчи плакети за 
Фаропазители. Отличени бяха почет-
ният консул на Русия в Бургас Тонко 
Фотев; Евгени Иванов от фирмата-спон-
сор „Прити“; проф. Севдалина Турманова 
– нейният приз получи председателят 
на Културната комисия към Общински 
съвет – Бургас Веселин Пренеров, тъй 
като проф. Турманова бе възпрепятства-
на и не присъства; академик Никола 
Съботинов; областният управител Вълчо 
Чолаков, призът получи главният секре-
тар на Областна администрация Валентин 
Люцканов.

Весела Вацева връчи плакет от името 
на Българската асоциация на регионал-
ните медии (БАРМ) на кмета на община 
Бургас Димитър Николов. Той също бе 
възпрепятстван със служебен ангажи-
мент и призът получи заместник-кметът 
Красимир Стойчев.

Освен плакети, бяха връчени и грамо-
ти за Фаропазители. Призовете разда-
де 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 грамо-
тата за Фаропазител на община Созопол, 

която издава регионалния си вестник 
„Созопол“.

Грамоти за Фаропазители получиха и 
тези, които продължават доброволно да 
дават своя труд за изданието, превръщай-
ки 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 настро-
ение на гостите се погрижиха бургазлии-
те от група „Горещ пясък“ и Духовият ор-
кестър.

В края на вечерта за обща снимка се 
събраха сегашният екип на „Черноморски 
фар“, както и всички бивши колеги, при-
състващи на тържеството.

мически времена, за да за-
пази традициите на регионал-
ното издание и доброто сло-
во, защото името ни ни задъл-
жава. Благодаря  на издателя 
ни - Димитър Николов за пре-
дизвикателството.  Влизаме в 
следващия век достойно, по-
желавам попътен вятър в но-
вите 100“, каза в прочувстве-
ното си слово главният ре-
дактор на вестника Силвия 
Шатърова.

Кметът на община Бургас 
Димитър Николов не при-
съства на празненството 
поради служебен ангажи-
мент, но от негово име да 
поздравят редакцията при-
състваха заместник-кмето-
вете 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 всич-
ко това може да се устои на 
времето - да бъде търсена ин-
формацията, която предава-
те. Пожелавам ви на целия 
екип първо да бъдете здра-
ви, защото това е условие да 
разгърнете потенциала си, 
да бъдете все така вдъхнове-
ни и да отразявате обектив-
но това, което се случва в на-
шия град. Да не се страхува-
те да задавате трудните въ-
проси. Да спорите с всички 
страни, които имат различно 
мнение от вас и да отстоява-
те позицията си. Да защита-
вате по най-добрия начин ин-
тересът на Бургас и бургаз-
лии. Желая ви още много го-
дини все така да бъдете сред 
първите медии, които са в на-
шия град с авторитет и уваже-
ние сред нашите съграждани. 
Бъдете живи и здрави и чес-
тит празник“, заяви Ананиева, 
а Стойчев пожела много здра-
ве и успехи на екипа.

Областният управител 
Вълчо Чолаков също поздра-
ви ръководството и екипа на 
медията.

„Може би е малко старо-
модно, може би съвсем съ-
временно, но обичам да чета 
вестника на хартиен носител. 
Като всеки един продукт, и 
вашият вестник представля-
ва стока, зад която стоят мно-
го труд, денонощни усилия, 
воля, принципи и отстоява-
нето им. Отстояване на на-
тиск от улицата, бизнес фи-
гури, администрации и как-
ви ли не други сфери на вли-
яние. За мен като човек, кой-
то търси винаги обективност-
та, смея да твърдя, че вие 
сте една от възможно най-
обективните медии. Мисля, 
че това е една от основните 
причини днес „Черноморски 
фар“ да чества 100 години. От 
вас обществото има нужда. 
Като гражданин и предста-
вител на държавата ви бла-
годаря за тези усилия, които 

влагате, това упорство и тази 
вяра в обективната инфор-
мация, за да ви има на паза-
ра на новините и да ги пред-
ставяте по начин, по който 
те се харесват на нас, ваши-
те читатели. Искам да ви по-
желая много здраве, не знам 
още колко години, надявам 
се столетия празници. Дано 
и бъдещите поколения да за-
пазят и да усетят това удо-
волствие да четеш от хар-
тия, да подушиш нейния аро-
мат, да чуеш разгръщането 
на страниците. Едно от най-
големите удоволствия за мен 
е когато срещна журналист от 
вестник „Черноморски фар“. 
Тогава аз мога спокойно да 
си обсъдя с него всичко, ко-
ето е написано вътре, да по-
споря, ако не съм съгласен с 
нещо да му го кажа, както и 
той прави обратното. За съ-
жаление, това не е много въз-
можно в останалата част от 
средствата за комуникация“, 
каза той.

Семейството на Фаропазителите 
се увеличи

15-17 СЕПТЕМВРИ 2020

Чф 5
„Черноморски фар“

Изпълнителният директор на Пристанище - Бургас 
Диян Димов, изпълнителният директор на ИАРА  
доц. д-р Галин Николов, депутатът Ася Пеева и кме-
тът на Приморско д-р Димитър Германов на терасата 
на Културен център „Морско казино“

Акад. Никола Съботинов с плакет за 
пазител на словото

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

Плакет от БАРМ за кмета Димитър 
Николов. Взе я заместникът му Кра-
симир Стойчев

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

Грамота за Фаропазител за Държавен 
архив с директор Данка Георгиева

Грамота за Фаропазител за кмета на об-
щина Приморско д-р Димитър Германов

Плакет за една от фирмите спонсо-
ри „Прити“, получи я  собственикът й 
Евгени Иванов

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

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

В семейството на Фаропазителите вли-
за и доц. Димо Колибаров

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

Биг бендът на Бургас подгря партито и създаде настроение 
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Дона МИТЕВА

Първият учебен звънец та-
зи година ще бие по особен 
начин. Някак по-самотно. Го-
лемите тържества ще бъдат 
ограничени и реализирани по 
друг начин. След социалната 
изолация и обучението в до-
ма, учениците ще се съберат 
отново в класните стаи. Ще 
видят очите на любимите си 
преподаватели, които месеци 
наред виждаха само през ек-
раните на лаптопите.

Началото тръгва под знака 
на трите „Д“ – дезинфекция, 
дистанция, дисциплина. За-
връщането към присъствено 
обучение води със себе си 
повече нови предизвикател-
ства и неизвестни, с които 
общността от учители, роди-
тели и деца трябва да се 
справят заедно.

„Когато системата работи в 
условия на по-голяма децен-
трализация, работи по-добре, 
но трябва да кажем целта, ко-
ято трябва да следват, както 
и основните насоки. През 
март месец това се видя". То-
ва заяви в ефир министърът 
на образованието Красимир 
Вълчев във връзка с противо-
епидемичните мерки, които 
трябва да бъдат спазвани в 
училищата през новата учеб-
на година. 

Според него, ако само 
МОН дава насоки, има риск 
от „предозиране" и да се да-
дат 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 обуче-
ние.

За Бургас е ясно, че част от 
училищата ще се опитат да 
въведат поетапното започва-
не на часовете. Това на тео-
рия  е твърде добро като ре-
шение, но практически труд-
но осъществимо, защото учи-
телите със сигурност са из-
правени пред изпитания като 
например да излязат от еди-
ния 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 пре-
подаватели ще отиват в нея, 
за да преподадат урока си.

Историци и преподаватели 
по география, биолози, обяс-

няват, че ще има малки за-
труднения с пренасянето на 
карти и други скелети, но не 
отричат, че са готови на тях в 
името на здравето.

Ползването на маски в об-
щите части на училището ка-
то коридори и тоалетни е за-
дължително, припомнят от 
образователната общност. В 
клас децата са без маски. 
Учителите, онези, които рабо-
тят с повече от един клас, съ-
що са с предпазни средства. 
Учителка коментира, че за 
нея е по-добър вариант шлем, 
защото така учениците виж-
дат лицето й. Още по време 
на Държавните зрелостни из-
пити и външното оценяване в 
част от училищата има разда-
дени шлемове. 

По отношение на  тържест-
вения старт на годината ди-
ректорът на ОУ „Александър 
Георгиев-Коджакафалията“ - 
Михаил Ненов казва, че ак-
центът е при първи и пети 
клас. Директорката на Про-
фесионалната гимназия по 
компютърно програмиране и 
иновации в Бургас Димитри-
на Тодорова  обясни, че в 
двора при спазване на дис-
танция ще се подредят само 
„зайците“ – осмокласниците. 
Останалите ученици ще вля-
зат в класните си стаи, къде-
то ще имат възможност да се 
поздравят с първия учебен 
ден.

Множество въпроси стоят 
пред ръководствата на учили-
щата, учителите, родителите. 
Основен сред тях е този с 
дисциплината както в между-
часията, така и в двора на 
училището, където също тряб-
ва да се спазва дистанция.

Там където пък има обще-
жития – и при домуването. 
Директорката  Жулиета Цен-
кова на Професионалната 
гимназия по химични техно-
логии „Акад. Н. Д. Зелинский“ 
е спокойна. 120 ученици ще 
бъдат настанени в общежити-
ето на нужната площ и с оси-
гурени дезинфектанти. Ней-
ните притеснения са по-ско-
ро около това какви са лич-
ните навици на децата по от-
ношение на хигиената, от ед-
на страна, и от втора, притес-
нителен е фактът, че те в по-
чивните дни си пътуват по 
родните места в региона и не 
се знае там какви са конта-
ктите им.

„Необичайните условия 
правят интересна новата 
учебна година. Със сигурност 
опитът и времето ще отхвър-

лят едни от мерките, други 
пък ще бъдат утвърдени като 
добра практика“, казва пред-
седателят на Синдиката на 
българските учители към 
КНСБ – Константин Янков.  
Той поставя и един друг сери-
озен въпрос.

„На този етап фокусът на 
всички са децата и опазване-
то 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 пре-
подавател по география на 
ден ще имам среща с около 
120 - 150 ученици. Никой чи-
новник на гише не обслужва 
толкова много хора. Прие-

мам притесненията на част 
от колегите, особено онези, 
които са в по-напреднала 
възраст, за нормални“, ко-
ментира синдикалистът.

Преди старта на учебната 
година притесненията си с 
него са споделили мнозина. 
По негови думи няма да е из-
ключено част от педагозите 
да търсят начини да са в бол-
нични, или пък да се пенси-
онират по-рано, за да избе-
гнат 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 изключ-
вам да има и още“, обясни 

той.
Като преподавател в бурга-

ско училище, Янков е катего-
ричен, че учители  и родите-
лите трябва да работят в една 
посока и това е опазване на 
здравето на всички. А при-
съствената форма е далеч по-
добра за децата, и то при 
стриктно спазване на  мерки-
те.

На друго мнение е Таня Ру-
сева, чиято дъщеря е ученич-
ка в 7 клас в ОУ „Васил Апри-
лов“. Тя изразява несъгласи-
ето си с мерките за COVID-19 
в учебните заведения в пис-
мо до Общинския съвет. 

Майката не желае детето й 
да ходи на училище с маска, 

шлем или каквото и да било 
средство, препятстващо сво-
бодното дишане. Обявява се 
срещу дезинфекцирането, а 
също така и срещу това дъ-
щеря й да бъде имунизирана, 
ваксинирана или подложена 
на каквато и да е интервен-
ция в учебното заведение, 
без нейно знание и  писмено 
съгласие.

Като основен мотив бур-
газлийката изтъква, че „липс-
ват официални данни, както и 
медицинско или клинично по-
твърждение на твърденията 
на главния държавен инспек-
тор и специалистите от НОЩ, 
за безспорната необходи-
мост от носене маски”.

Към това добавя и противо-
речивата информация за 
ефективната защита от носе-
нето на маски, набляга и на 
клиничните изследвания в 
областта на вирусологията, 
според които е безпредметно 
използването на маски от 
здрави хора, водещо до бак-
териални инфекции, безпло-
дие и дори рак.

Майката настоява да се 
свика извънредно заседание 
на ОбС, което да обсъди но-
сенето на предпазни сред-
ства 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 Кон-
венцията за правата на дете-
то и Хартата за правата на 
човека.

Традицията първок-
ласниците да бъдат 
приемани в обновени 
класни стаи продължа-
ва и тази година

Учители се страхуват  
да влязат в клас

Учебна година, пълна 
с предизвикателства 
и неизвестни
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УчилищЕмоето

Преди  
15 септември

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 „Меди-

цина”.
5. Удостоверение за членство в съсловната организация на 

БЛС.

Документите ще се приемат до 30 дни след  публикуване на обя-
вата. 

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

Михаил КОЛЕВ

Протест от родители бе ор-
ганизиран вчера пред сгра-
дата на Регионалното упра-
вление на образованието в 
Бургас. Недоволството е на 
родители, които не желаят 
техните деца да ходят с пред-
пазни маски на училище. Съ-
браха се около 15-20 протес-
тиращи, които настояваха да 
се срещнат с началника на 
РУО инж. Виолета Илиева.

Първоначално хора от про-
теста не бяха допуснати в 
сградата, но впоследствие 
двама души бяха поканени на 
среща с инж. Виолета Илие-
ва. Те в момента водят разго-
вор с нея.

Пред медии учителят Цве-
томир Тодоров заяви, че но-
сенето на маски в училище е 
пълно безумие. Според него 
управляващите искат да оп-

равдаят своите грешки в мер-
ките срещу коронавируса ка-
то изискват учениците да хо-
дят маскирани. 

„Ако вирусът беше толкова 
сериозен, той щеше да се 
разпространи много интен-
зивно по време на протести-

те в София, където се съби-
рат хиляди“, каза той и доба-
ви, че няма да пусне с маска 
в училище своята дъщеря.

Друг от несъгласните – Та-
ня Тодорова, коментира, че 
носенето на маски  е опасно, 
„защото това са едни парца-
ли, които се слагат на устата. 
В мен най-мръсното нещо, 
което нося е маската, защото 
тя е сред ключове, пари и по-
сле не е никак безопасно да 
я използвам. Не случайно 
съм с плакат, на който е изо-
бразен покойният Милен Цве-
тков: „Маските са, за да мъл-
чим“. От нас зависи дали ще 
го допуснем“.  Дамата се за-
кле, че ще следи как ще про-
тече организацията около те-
зи мерки в училище. 

От протестиращите комен-
тираха още, че носенето на 
маски причинява гъбични ин-
фекции и води до липсата на 

кислород. Те коментираха съ-
що, че успехите на техните де-
ца са били по-високи, когато 
са били в онлайн обучение.

По-късно се срещнаха и с 
шефа на РЗИ д-р Георги Па-
здеров. Той каза още, че във 
всяко училище ще има осигу-
рен сапун, тъй като това е 
средството, което си остава 
най-ефикасният дезинфек-
тант. Директорът на РЗИ пре-
поръча на родителите ако из-
питват някакви притеснения, 
то тогава те да осигурят техен 
дезинфектант на децата си. 
Дали ще бъдат налагани санк-
ции на ученици, доктор Па-
здеров добави, че това не е 
правилно и ще обсъди темата 
с началника на РУО инж. Ви-
олета Илиева.

Идеята на предпазните 
мерки е самите деца да не се 
превърнат в преносител на 
вируса.

Бургаски родители: Носенето на 
маски в училище е пълно безумие



Детските градини в общи-
на Айтос организират срещи 
с родителите на двора, вся-
ка група на своята площад-
ка, с цел спазване на проти-
воепидемичните мерки. Това 
стана ясно на традиционната 
предстартова среща на кме-
та Васил Едрев с директорите 
на детските градини и учили-
щата на територията на общи-
на Айтос. Срещата се прове-
де на 14 септемвли в кабине-
та на градоначалника. Всеки 
от директорите докладва го-
товността си за новата учеб-
на година, а текущи пробле-
ми намериха решение още в 

кметския кабинет. 
Детските граадини работят 

без прекъсване от началото 
на месец май. Всички сгра-
ди са санирани и добре под-
държани. Осигурени са учеб-
на документация, гориво, хра-
на, дворовете са подредени и 
почистени - всичко необходи-

мо за добрите условия, в кои-
то да се възпитават и обуча-
ват децата на община Айтос. 
Осъществява се строг филтър 
и контрол във връзка с мерки-
те за предпазване от COVID-
19. Спазват се всички указа-
ния и изисквания на Минис-
терство на здравеопазване-
то за опазване на здравето 

на децата и персонала. 
Детските градини и учили-

щата са кадрово обезпечени, 
извършени са и всички плани-
рани текущи ремонти. Дирек-
торите на училища изразиха 
надежда учебната година да 
е присъствена. А що се отна-
ся до първия учебен ден - и в 

града, и в населените места, 
учители и ученици с нетър-
пение очакват новото учеб-
но начало. 

На откриването, в училищ-
ните дворове ще бъдат уче-
ниците от първи, пети и осми 
клас, за останалите първи-
ят учебен ден ще е 16 сеп-
тември. Шефовете на учили-

ща обаче са категорични, че 
няма да върнат ученици и ро-
дители от други класове, ако 
са решили да спазят тради-
цията на 15 септември. Най-
големите им притеснения са 
как ще формират у децата на-
вика да носят маски и как ще 
се спазва дистанцията между 

тях в класните стаи и коридо-
рите. Всеки ъгъл в училищата 
е дезинфекциран, осигурени 
са топла вода и дезинфектан-
ти. Има само единични заяв-
ки за дистанционно обучение 
на ученици с хронични забо-
лявания, докладваха училищ-
ните директори. 

Всички училища имат го-
товност за старта на нова-
та учебна година, съобразно 
указанията на МОН за пър-
вия учебен ден и за провеж-
дането на учебните занятия 
през годината. 260 са тази 
година първолаците в учили-
щата на територията на об-
щина Айтос, а учениците от 
всички форми на обучение 
са общо 2960. 

Ще има официално откри-
ване на учебната година във 
всички учебни заведения, 
като се спазват препоръки-
те за по-малък състав на при-
състващите в двора на учи-
лищата и мини тържества в 
класните стаи на първолаци-

те. Изненадата тази година 
са папки с комплект тетрад-
ки и пособия за І клас - та-
кава папка ще получи всеки 
първолак в общината. Градо-
началникът изпрати и позд-
равителни адреси за пър-
вия учебен ден до всяка дет-
ска градина и до всяко учи-
лище, с пожелания и препо-
ръки, предвид извънредната 
обстановка.

В 8.30 часа първият звънец 
ще удари в СУ “Никола Ва-
апцаров” 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. Караге-
оргиево, в ОУ “Христо Ботев” 
- с. Мъглен и в ОУ “Христо Бо-
тев” - с. Пирне. В 9.30 часа на-
чалото ще бъде дадено в СУ 
“Христо Ботев” - Айтос, а в 
10.00 часа - в ОУ “Светлина” 
- с. Тополица.
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Всеки първолак с подарък от 
кмета за първия учебен ден

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 любо-

знателни и уверени в своите сили. Желая ви здраве по 
дългия път на знанието!

Скъпи ученици,
Учете, мечтайте и събирайтe знания. Те ще ви помог-

нат да откриете хиляди нови светове и да опознаете са-
мите себе си.

Уважаеми учители,
На Вас пожелавам успешна и творческа нова учебна 

година, търпение, воля и мъдрост в достойната Ви ми-
сия. 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

Спорна и успешна 
да е новата  

учебна година! 

Инициативен комитет - село Дрянковец: Подкрепете 
строителството на православния храм!

Новостроящият се храм „Св. Рождество Богородично” 
в село Дрянковец вече е саниран. Продължаваме дело-
то на отец Ромил, който положи основите, и с много же-
лание, грижа за миряните и вяра беше поел отговорност-
та за строителството, съобщиха за „Народен приятел“ от 
Инициативния комитет в селото.

Инициативният комитет благодари на Църковното насто-
ятелство на храм „Св. Димитър” за подкрепата, и призова-
ва всеки, който има възможност да подкрепи богоугодно-
то 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

Продължават делото 
на отец Ромил

Директорите на 
традиционна 
предстартова 
среща при кмета 
Васил Едрев

„Готови сме“, казват директорите на детски градини

Училищните директори с усмивки преди старта



СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми госпожи и господа,
Информираме Ви, че от днес /10.09.2020 г./ актуализираният 

проектен вариант на Графика за движение на влаковете за след-
ващата 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 на-
шите 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

Борис НИКОЛОВ - треньор

Започна футболното първенство 
на Областната група-юноши стар-
ша възраст за 2020/2021г. На ста-
диона в град Созопол се проведе 
футболната среща между отбори-
те на ФК „Созопол” - Созопол и  
ФК „Вихър”- Айтос. Победа с ре-
зултат 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 созопол-
ската 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 ус-
пешно!
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Успешно начало за „Вихрушките“

Юношите на „Вихър“ - Айтос 
потопиха „Созопол“ с 10:0

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Здравко ДИМОВ

Със свое решение № 584 от 20 август 2020 
година Министерският съвет одобри Списък 
на иновативните училища за учебната 2020-
2021 година. Това са 504 училища от 183 на-
селени места, от 132 общини в 28 области, ко-
ито чрез различни иновации ще подобряват 
качеството на образованието в тях. Едно от 
тези училища е СУ “Никола Йонков Вапца-
ров” – град Айтос.

Иновацията, предложена от вапцаровци, об-
хваща 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 учи-
лище, подготвящо пълноценни граждани, спо-
собни да открият своя потенциал и да постиг-
нат успешна професионална, социална и твор-
ческа реализация. Главната цел на иновацията 
е подобряване на качеството на работа и учеб-
ната среда и включва следните подцели:

1.Затвърждаване облика на училището като 
иновационен център в община Айтос и об-
ластта.

2.Повишаване конкурентоспособността на 
училището.

3.Постигане на съвременна и привлекател-
на образователна среда на качествено и ус-
тойчиво образование.

Иновацията ще продължи три учебни годи-
ни - до 2023 като след оценката и анализа на 
постиженията след първата година иноваци-
ята ще бъде развита и разширена в следва-
щите учебни години, като обхваща и следва-
щите класове.

Иновацията съдържа въвеждане в раздел 
„В“ на Училищния учебен план на допълните-
лен 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 ча-
сове по роден край са за придобиване на до-
пълнителна подготовка, отговаряща на интере-
сите на учениците и подкрепяща развитието 
на заложбите им. Учениците ще пресъздават 
изученото със средствата на изобразително-
то изкуство. В иновацията ще бъдат обхвана-
ти 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“. Използва-
нето на действения подход в обучението гаран-
тира: заинтересованост у децата, задържане 
на техния интерес, постигане на по-високи и 
трайни резултати. Основната ни идея е деца-
та да учат докато съпреживяват.

Вторият елемент в нашата иновация е за V 
клас по учебния предмет английски език. На-
мерението ни е да въведем промяна в органи-
зацията и съдържанието на обучението, чрез 

която учениците, които проявяват изявен та-
лант 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 про-
грама - 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 след-
ващите учебни години иновацията ще продъл-
жи в VI и VII клас.

Съдържанието на учебната програма за ча-
совете за допълнителна подготовка е насоче-
на към надграждане и разширяване на матери-
ала от часовете по общообразователна подго-
товка за развиване на четирите умения - слу-
шане, четене, писане и говорене.

Това е поредното начинание на СУ “Нико-
ла Йонков Вапцаров” в полза на цялата учи-
лищна общност и Айтос, получило институци-
онална подкрепа.

СУ „Никола Йонков Вапцаров” - Айтос вече е иновативно



Камион, натоварен с 
над 30 тона зърно, смач-
ка 12 автомобила, уби 
млада жена и прати шес-
тима в болница на 11 сеп-
тември т.г.. Тежката ката-
строфа на улица „Хаджи 
Димитър“ потопи в ужас 
и паника града.

Смъртоносния ход на 
камиона, граждани за-
белязали още в района 
на бившия битак. Носел 
се със страшна скорост, 
а близо до пешеходната 
пътека на Автогарата по-
мел жена. За щастие, же-
ната се отървала с нара-
нявания. Очевидци раз-
казаха още, че в участъка 
от Автогарата до детска-
та градина камионът се 
движел само на двете си 
странични колела. Малко 
след това се приземил на 
четирите си колела и про-
дължил с бясна скорост 
към Колелото, където се 
случи най-голямата ката-
строфа в най-новата ис-
тория на Айтос.

Общо 12 превозни 
средства ударил ками-
она, най-фатално е по-
страдал джип с регистра-
ция от Търговище. От сил-

ния удар, газовата бутил-
ка на джипа се взривила, 
близо 5-метрови пламъци 
за секунди обхванали ко-
лата с 28-годишна жена 
на задната седалка. При-
ятелят й успял да излезе 
от горящия автомобил, 
но без никакъв шанс да 
я спаси. Джипът, както и 
останалите автомобили, 
чакали на червен свето-
фар, когато ги застигнал 
камионът убиец.

Първоначалните пред-
положения бяха, че спи-
рачките са отказали и 
шофьорът е загубил уп-
равление. Такъв слух се 
понесе из града, пред-
вид стари събития и ка-
тастрофа с камион, кой-
то взе жертви в градинка-
та до Горско стопанство. 
Техническата експертиза 
тепърва ще покаже дали 
са били в ред спирачки-
те, но не това е въпросът, 
който вълнува граждани-
те и потърпевшите. Защо-
то, само часове по-късно 
стана ясно, че шофьорът 
на тира е бил тестван на 
място за алкохол и нар-
котици и е дал положи-
телен 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 град-
ските улици с най-нато-
варен трафик? 51-годиш-
ният шофьор е бил чети-
ри пъти осъждан за краж-
би, присъдите му били от 
млади години и той вече 
е реабилитиран, пише 
вестник „24 часа“.

Кметът Васил Едрев 
беше на мястото на тра-
гедията. “През летния се-
зон много тежкотовар-

ни автомобили минават 
през Айтос с превише-
на скорост, но толкова 
тежко пътно-транспорт-
но произшествие в гра-
да е нямало. Айтос не 
помни такава трагедия. 
Време е държавата да 
вземе мерки и да изве-
де камионите извън град-
ските пътища. Цяло чудо 
е, че мелето се разми-
на само с една жертва“, 
каза пред медиите кме-
тът Васил Едрев. Стана 
ясно, че пострадалите 
са шестима, двама от тях 
остават в реанимация в 
УМБАЛ- Бургас.
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Камион с дрогиран зад волана 
премаза 12 коли и взе жертва

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

Шестима пострадаха

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 откъ-
си от романа „Дон Кихот де Ла Манча“.

Към днешна дата съществуват много адаптации на твор-
бата на Сервантес, но организаторите ще предоставят на 
четящите пасажи от първото оригинално издание.

Заповядайте да се потопим в едно литературно пътува-
не с испанския идалго Дон Кихот и неговия оръженосец – 
Санчо Панса във времето на рицари, командири, войни-
ци, свещеници, избягали затворници и други персонажи 
от емблематичната за испанската литература творба!

* „ESTREYA“ Българо-испански културен център пред-
лага организирането и провеждането на групови, разго-
ворни, интерактивни и индивидуални езикови курсове по 
испански език. Освен с преподаване на езика, езиковата 
школа предлага възможността да се докоснем до различ-
ните култури на испанския свят, запознавайки се с тра-
дициите, нравите, обичаите и кухнята на Испания. Кул-
турната им програма включва провеждане на кулинарни 
събития, прожекция на испанско кино, литературни че-
тения, както и организиране на пътувания.

Събитието е отворено за всички желаещи, неза-
висимо дали знаят испански, или не, но тези, които 
имат интереса да почетат заедно с Антонио Перез и 
Петя Кирилова –преподаватели в центъра, е необходи-
мо да направят предварителна заявка за участие на: 
estreya.eu@gmail.com, тел: 0878988221

„ESTREYA“  
Българо-испански културен 

център отваря врати в град Айтос 

На 12 септември, всеки 
член на БСП в община Айтос 
можеше да упражни правото 
си на глас в първия пряк из-
бор за председател на Наци-
оналния съвет на партията. 
Социалистите от града гласу-
ваха в една избирателна сек-
ция в Заседателната зала на 
Общината. За четирите насе-
лени места, в които 
БСП има свои пар-
тийни организации 
- Пирне, Карано-
во, Черноград и То-
полица, беше орга-
низирана мобилна 
секция. Хората със 
здравословни про-
блеми можеха да уп-
ражнят правото си 
на глас в подвиж-
на СИК. Гласува-
нето започна в 7.00 
часа и прииключи в 
19.00 часа.

Четирима бяха 
кандидатите за най-
високия пост в БСП 
- Корнелия Нинова, 
Кирил Добрев, Кра-
симир Янков и Ва-
лери Жаблянов. На-
ред с техните име-

на, в интегралната бюлетина 
беше записано и името на Ге-
орги Тодоров. Гласовете, по-
дадени за Тодоров са нева-
лидни, той се оттегли от над-
преварата, обясниха члено-
вете на СИК.

Избирателната активност 
беше висока - до 9.30 часа в 
събота бяха гласували 30% от 

избирателите по БСП-списъ-
ка. Малко след 11.00 часа ак-
тивността прескочи 50-те про-
цента, а към 13.30 часа беше 
вече 75%. 

“Изборите на територията 
на община Айтос премина-
ха изключително спокойно. 
Избирателните комисии си 
свършиха безупречно рабо-
тата. След приключването на 
вота, резултатите бяха обоб-
щени, а протоколите изпрате-
ни в Централната избирател-
на комисия за провеждане 
на партийния избор”, комен-
тира за общинското издание 
лидерът на БСП-Айтос Миле-
на Куртова-Радева.

В изборите за партиен ли-
дер в община Айтос са участ-
вали 117 партийни членове от 
156 имащи право на глас. 90% 
ог гласовете, или 95 бюлетини 
са подадени за Корнелия Ни-
нова. Кирил Добрев е събрал 
16 гласа, за Валери Жабля-
нов не е подаден нито един, 
а отказаалият се от надпре-
варата Георги Тодоров е по-
лучил един глас, който е от-
четен като невалиден.

На конгреса на БСП, на 26 
септември т.г., делегатите на 
Айтос ще бъдат Милена Кур-
това - Радева и общинският 
съветник Руси Русев.
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90% от айтоските 
социалисти гласуваха  
за Корнелия Нинова

Общинският съветник Атанас Маринов и предсе-
дателят на СИК-Айтос

Бюлетината

Тайната на вота e гарантирана

Важно за учениците и родителите!
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 те-
традки. 

Книговезницата се намира на улица “Димитър Зе-
хирев” №52, пред СУ “Никола Вапцаров” в град Айтос. 
Телефонът за връзка с Димитрова - 0884 16 10 02.



След месеци отсъствие на литера-
турни събития в Айтос, премиерата на 
петата книга на Рада Капралова “Ро-
дината в мен - стихове и разкази”, съ-
бра на 9 септември т.г. във фоайето 
на Военния клуб ценители и прияте-
ли. Скоро не беше се случвало в Ай-
тос - срещата продължи повече от два 
часа, а след края й, май никой не ис-
каше да си тръгва.

През есента на миналата година 
Рада печели първо място в един ано-
нимен конкурс на Литературен клуб 
“Многоточие”, на тема “Писмо до по-
ета”. 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 при-
ятелка историчка и печели безапела-
ционно първото място. “Имаше изклю-
чително добра оценка и от читателите, 
и от журито. Наградата беше префе-
ренциални 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, со-
циална поезия. Така се стигна до тази 
книжка”, разказа Капралова.

Само не мислете, че стиховете на 
Рада имат нещо общо със социална-
та поезия с подчертан партиен прив-
кус от близкото минало. Те са по-ско-
ро еталон за нова социална поезия, с 
гневното си безразличие към полити-
ческото многоцветие днес, и с фокус 
върху неизпълнените копнежи на пре-
хода. Сборникът е изграден от лири-
ческите части „Дългът ни свят нарича 
се България“ и „Зрънца в браздата на 
надеждата“ и „Единствен изход – лю-
бовта“ – философска проза. Във всеки 
ред на “Родината в мен” се усеща въ-
трешна полемика, усеща се драмати-
змът на времето, в което живеем. Кни-
гата те грабва с образния си език - без 
натруфени фрази и с прекрасен поети-
чен изказ. И с почти физическото усе-
щане за силата на нравствената и со-
циалната позиция на поетесата. 

Веднага след като “Родината в мен” 
излиза от печат, Георги Николов, един 
от най-добрите анализатори на литера-
турни текстове в България и изключи-
телен приятел на емигрантската общ-
ност, дава висока оценка за поези-
ята на Каапралова в рецензията си  
„Очите ми са угар разорана…“. “Имен-
но родината е онази кауза, която грее 
като пролетна дъга в книгата на Рада 
Капралова. Нейната значимост може 
би се разбира най-добре, когато чо-
векът е далеч от географските й изме-
рения, от красотата й, от делничната 
й глъч... Рада носи в стиховете си пла-
мъка на бунтовна полемичност, така 
рядко срещана в съвременната ли-
тература тук, у нас. Ясно поставя въ-
проса, 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“ под-
нася на читателите сбор от изживени 
и проверени истини, скрити в дебрите 
на битието. Главен двигател на повест-
вованието 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 ре-
цензия Николов.

Първото представяне на книгата е в 
Клуба на дейците на културата (КДК) 
“Нов живец” - Атина, Гърция. Бългаска-
та общност я посреща с възторг. “Рада 
притежава изключителното обаяние 
на човек, творец, събеседник, интелек-
туалец и родолюбец. Сърцето й е запа-
зило детската си чистота и е изпълне-
но с любов към Родината, към добро-
то и хубавото!”, е оценката на прияте-

лите й в Атина.
Рада за пър-

ви път включва 
разкази в своя 
книга. “Малко са, 
защото при мен 
словото идва под 
формата на стих. 
Все по-трудно ми 
е да пиша раз-
кази, а стихове-
те ми стават все 
по-кратки. Стре-
мя се с по-мал-
ко думи да кажа 
повече. За да е 
синтезирано сло-
вото, за да няма 
словоблудство”, 
призна Капрало-
ва на срещата с 
айтозлии.

Философски, 

екзистенциални, 
чисто човешки - 
това са темите, ко-
ито вълнуват поети-
ческото въображе-
ние на Рада. Но над 
всичко е копнежът й 
за Родината, който 
дава живот на нова-
та й книга, изтъкана 
от истини за българ-
ската орис у нас и в 
емиграция. “Книгата 
на Рада разкрива 
вътрешния мир на 
емигранта в цяла-
та му цветна слож-
ност и нерядко – в 
енигматичната му 
непредсказуемост. 

Убеден съм, че тя ще бъде прочетена от 
хора на различни възрасти, с различ-
ни убеждения и въжделения. Но, обе-
динени 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, рисува-
ни от нея в Гърция. Срещата беше уни-
кален и искрен диалог между прияте-
ли, които подкрепят Рада в творчески-
те й търсения като поет, писател и ху-
дожник. Авторката поднесе специал-
на благоданост към Военния клуб за 
домакинството на срещата. “Създадо-
ха не просто блестяща организация, а 
блестяща военна организация”, заяви 
Рада Капралова пред вестник „Наро-
ден приятел“.

Започваме този разговор с Ири-
на Вътева, директор на СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ в нейния ка-
бинет, но този път сме на разстоя-
ние. И въпреки това, разговорът е 
лице в лице, а основната тема е но-
вата 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 го-
ворим за най-младото училище в Ай-
тос. Как сте?

И.В.: Здравейте, благодаря, добре 
съм. Напрегнато е преди началото на 
учебната година, но все пак положи-
телните вълнения надделяват.

К.К.: Вече е ясно, че предстояща-
та учебна година няма да е като пре-
дходните. 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 безо-
пасност в условията на извънредна-
та 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 струп-
ването на много хора по коридорите, 
определили сме вече входовете за 
учениците, имаме графици за всичко, 
свързано с хигиената и дезинфекция-
та на училищните помещения и мебе-
лите. Осигурили сме предпазни сред-
ства за учителите и непедагогическия 
персонал. Всъщност планирането на 
всичко това отне значителна част от 
времето през летните месеци. Пър-
востепенна за нас при тези условия 
е безопасността за децата.

К.К.: А каква е реакцията на учени-
ците? Как им се отразиха месеците с 
обучение от разстояние?

И.В.: Това беше един нелек пери-
од за всеки ученик, по-добре да кажа 
дете, все пак ние на първо място ра-
ботим с деца. В края на предходната 
учебна година анализирахме резул-
татите и наблюденията на учители-
те. Оказва се, че при някои ученици 

е настъпил обрат – учени-
ци, които в присъствена-
та форма показват много 
добро постижение, в дис-
танционната не успяват в 
същата степен и обратно. 
Чрез тази форма устано-
вихме, че имаме ученици, 
които са на „ти“ с онлайн 
технологиите, което обаче 
не можем да забележим в 
присъствената форма. Де-
цата са различни, различ-
ни са и техните начини на 
учене, затова няма как да 
кажем, че само присъст-
вената или само дистан-
ционната форма са дос-
татъчно добри. Общото 
мнение обаче е в полза 
на присъствената форма 
– живата връзка между 
ученици и учители. Това 
е незаменимо, колкото и 
да са напреднали техно-
логиите.

К.К.: Медиите ни зали-
ват с информация относ-
но предпазването от ко-
ронавируса, която на мо-
менти е дори объркваща. 
Как преценявате какво да приложите 
и какво не в училището?

И.В.: Нашата преценка не е спо-
ред информацията в медиите. Имаме 
конкретни указания и напътствия от 
министерствата на здравеопазване-
то образованието, тече непрекъсна-
та комуникация и с РУО. Придържа-
ме се точка по точка към указания-
та, за да осигурим максимално безо-
пасна среда за учене и възпитание за 
децата. През предстоящата учебна го-
дина ще заложим най-вече на дисци-
плината и самодисциплината, защото 
освен себе си, трябва да се стараем 
да пазим и околните. Отсега всички в 
училището се подготвяме с търпение 
и настоятелност да работим с децата 
в посока предпазване, без разбира 
се, това да пречи на работата, за ко-
ято сме в училището.

К.К.: Така казано, не звучи ли дори 
лесно?

И.В.: Може да звучи, но не е никак 
лесно. Представете си как учителят ще 
стои пред учениците в класната стая с 

шлем и няма да може да мине по ре-
диците, за да види индивидуалната ра-
бота на всеки ученик. Макар и физи-
чески, в едно помещение дистанцията 
между хората ще остане, а това най-
много ще тежи на учителите и учени-
ците. За голямо съжаление изглежда 
занапред ще трябва да се простим с 
обичайния начин на общуване между 
ученици и учители.

К.К.: И все пак, има ли положител-
на перспектива за училището от всич-
ко това?

И.В.: Със сигурност има. Благода-
рение на успешната ни адаптация към 
дистанционната форма и работата в 
условия първо на извънредно положе-
ние, после на извънредна епидемич-
на обстановка подобрихме профила 

на училището не само откъм умения-
та и компетенциите на учителите, но 
и откъм представянето на учениците. 
Въпреки драстичните промени сред-
ният успех на учениците е съизмерим 
с успеха през предходните години, а 
по някои предмети имаме дори по-
вишение. Най-важното обаче за мен 
е това, че някак си се върнахме към 
това да си помагаме повече, да про-
явяваме търпимост, да се интересу-
ваме повече за добруването на коле-
ги и ученици.

К.К.: Извън всичко, свързано с ко-
ронавируса, какво ново ще се случи 
в училището?

И.В.: Много новости ни предсто-
ят. На първо място, училището вече 
е иновативно. Получихме одобрение 
за финансиране по още един проект 
по Програма „Еразъм+“ с партньори 
от Полша, Гърция и Италия, очакваме 
задвижване по СТЕМ програмата, по 
която кандидатствахме през лятото. 
Обогатяваме училищния живот благо-
дарение на усърдната работа на учите-
лите, ще продължим със заниманията 
по интереси за учениците, подкрепата 
за учениците с обучителни затрудне-
ния. Е, ще трябва да съобразим всич-
ко с настоящите условия, но продъл-
жаваме. Заради децата.

К.К.: Тези думи „заради децата“ са 
добър завършек на нашия разговор. 
Благодаря Ви, госпожо Вътева, за от-
деленото време и успешна година!

И.В.: И аз Ви благодаря, че сте ви-
наги съпричастни към нашето учи-
лище.
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Рада Капралова представи 
пета книга в родния Айтос

СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в готовност 
за новата учебна година

Ирена Вътева, директор на СУ „Нико-
ла Вапцаров” - Айтос

СУ “Никола Вапцаров” стартира учебната година с нови про-
екти за обучение на ученици и учители

Рада Капралова

Траяна и Калоян рецитират бабините дет-
ски стихове

С благодарност към домакините - Военен 
клуб - Айтос

СУ “Никола Вапцаров” - град Айтос

„Родината в мен” - изживени истини за 
българската орис у нас и в емиграция



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 най-
сериозният проблем на 
бранша?

- Безспорно климатич-
ните промени са световен 
проблем. Той е обективен. 
Но за съжаление в пчелар-
ството, освен климатични-
те проблеми, както е този 
в България, от субтропи-
чен климат става тропи-
чен, и нашият климат става 
като гръцкия. Това са обек-
тивни проблеми, за съжале-
ние има и много субектив-
ни. Примерно управление-
то на сектора, администра-
тивни неуредици, ситуация-
та вътре бранша. Има дос-
та сериозни администра-
тивни разходи в това про-
изводство.

- Някъде скоро проче-
тох, че вие пак сте отрит-
натото сираче на земеде-
лието. Чувстват ли се пче-
ларите като хора, които 
не са обгрижвани от ре-
сорното министерство?

- Това е един от субек-
тивните проблеми. Офици-
ално не, но на практика се 
получава това. Може би по-
скоро от неразбиране, лип-
са на капацитет. Ние сме 
малка държава, но както 
се казва, ако нещо не раз-
бираш, по-добре попитай. 
България е съсед с чет-
въртата по големина пче-
ларска държава в Европа. 
Ами иди и виж какво пра-
вят братята румънци. Ко-
гато се сравняваме с дру-
гите – виждаме къде сме 
ние. Виждаме, че имаме 
проблеми.

- Може ли да се каже, че 
вътре в страната самите 
пчелари се противопоста-
вят, веднъж в регионален 
мащаб и втори път в на-
ционален? Например тук, 
в Странджа, имаме ма-
нов мед, който е серти-
фициран продукт – с гео-
графско значение.

- Не беше лошо това, ко-
ето 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 ра-
боти в момента. И там има 
субективни проблеми. Да 
не цитирам правилника на 
МЗХГ, но държавната поли-
тика в земеделието се ръко-
води от министъра.

- Виждате ли светлина 
в тунела? Имате ли вие 
за себе си като бранш ре-
шение на тези институци-
онални проблеми?

- Пчеларството е един-
ственият сектор, който е 
абсолютно 100% чувстви-
телен. Признат е с резо-
люция на Европарламента, 
че е чувствителен, т.е. той 
не касае само земедели-
ето. Големият проблем на 
българското пчеларство е, 
че нашите институции сте-

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 би-
оразнообразието, къде оти-
ва опазването на околната 
среда? Т.е. пчеларството е 
интегрирано и институциите 
трябва да работят интегри-
рано, а то е оставено само 
в рамките на земеделието, 
което е абсурд.

Забележете, Министер-
ството на екологията упра-
влява „Натура 2000“ зоните, 
заповедите и т.н. Ето, Вие 
казахте за мановия мед. 
Аз съм задавал въпроса 
в управлението на Стран-
джа разрешават ли се пче-
ларите? Те даже ги гонят. А 
те ако не са в парка – къде 
да бъдат. Пчелините нямат 
работа в Генерал Тошево на 
слънчогледа. Те имат рабо-
та в парка. Получава се ца-
рят дава, пъдарят не. И аз 
питам органите за управле-
ние на националните парко-
ве – къде е мястото на пче-
ларството. Нали пчелите 
трябва да са там да опраш-
ват, да опазват биоразноо-
бразието, да възпроизвеж-
дат растителността. Както е 
в Швейцария, например.

- Мит ли е бягството на 
пчелите, или е осезаем 
синдром?

- Да го оставим на уче-
ните 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 кли-
матичните промени. Сега 
американците казват, че е 
от изместването на магнит-
ните полета на земята. Има 
и теория на конспирацията, 
че пчелите са извънземни 

същества. Българка напи-
са книга. Сигурно във вся-
ко твърдение има по зрън-
це истина. Но бягството със 
сигурност не е мит.

- Градското пчеларство 
у нас все още звучи като 
нещо екзотично. Въз-
можно ли е в Бургас да 
се развие и как го виж-
дате Вие?

- Болна тема е това, за-
щото това е в момента 
една много добра тенден-
ция. Даже бе обсъждана 
и в Париж, на срещата за 
климатичните промени. В 
момента съществува в Зе-
ления пакт, зелената сдел-
ка, новата на Европейския 
съюз. Стратегията „От фер-
мата до трапезата“ и в една 
резолюция на Европейския 
парламент от 2018 година, 
че държавите членки тряб-
ва да стимулират развити-
ето на градското пчелар-
ство. И понеже сме на те-
риторията на Бургас, а тук 
се прави единственото из-
ложение в България „Фло-
ра“, и то е безспорното до-
казателство за богатство-
то на градската флорал-
ност. Всяка жена, домаки-
ня, си слага цветя по тера-
сите или пък сее в градина-
та пред къщата. Няма спор, 

че опазването на екосисте-
мите в градовете и подобря-
ването на въздуха е свърза-
но и с пчелите. И по-добро, 
и по-логично нещо от сим-
биозата между „Флора“ – 
Бургас и градско пчелар-
ство няма.

Имате прекрасен кмет, 
поставете му този въпрос, 
той е отворен към новите 
и значими неща. Не ста-
ва дума в центъра на града 
да се поставят кошери, а в 
кварталите, в селцата нао-
коло. 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 има-
ме юридически проблем с 
градското пчеларство. Там 
трябва да говорим не само 
за пчели, а изобщо за пче-
ли опрашители, а не само 
за медоносната пчела. За-
бележете, нещо много лю-
бопитно - Мишел Обама е 

председател на Американ-
ския комитет за защита на 
опрашителите и градското 
пчеларство. Вижте на как-
во ниво. Румънците имат 
подобно пчеларство и опит 
как да се развиват специал-
ни условия, как да се слагат 
пчелните семейства. Тряб-
ва да са до три метра огра-
дите наоколо, за да излитат 
нагоре. Има достатъчно на-
ука, която да каже как точ-
но да стане. Не е толкова 
опасно. 

- И не е толкова неосъ-
ществимо.

- 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, при-
мерно, го има. Има такава 
световна организация, не 
говорим само за медонос-
ната пчела, а за опрашите-
лите. Това е по-важно. Ето 
сега, германците извадиха 
данни, че около 700 вида на-
секоми вече са изчезнали. 
Така че когато говорим за 

медоносната пчела, тряб-
ва да говорим и за опраши-
телната дейност. Няма дру-
го същество на земята, ко-
ето да помага на биологич-
ното разнообразие.

- Симбиозата между 
останалите земеделски 
стопани, които ползват 
„услугата“ на пчелите и 
вас, пчеларите, същест-
вува ли на добро ниво в 
България? Защото знам, 
че има държави, в кои-
то специално се плаща 
на пчеларите, за да сла-
гат кошерите си близо 
до определени земедел-
ски култури…

- Най-добрият пример в 
света са Щатите. Там това е 
издигнато в култ, индустрия 
е. И пчеларите, както знае-
те, Калифорния е най-голе-
мият производител на баде-
ми в света и затова опраш-
ването е направено в неве-
роятна индустрия, включи-
телно университета в Сиа-
тъл има научни екипи, които 
правят компютърни модели, 
как да се опрашват расте-

нията. В Европа също за-
почват такива наченки, ко-
ето е доказателство за Бъл-
гария, че те са прави. И че 
земеделските производи-
тели не трябва да приемат 
тази опрашителна дейност 
като даденост. То и дъждът 
се счита като даденост, но 
тази година го няма. Също-
то ще стане и с пчелите. Да, 
в известен смисъл това е 
някаква даденост, но пче-
ларят не трябва да плаща, 
че си е сложил кошерите 
до или в нивата. Тук светът 
го е решил по друг начин. 
Правят се обществени кам-
пании, говори се, убеждава 
се непрекъснато за значи-
мостта. Не трябва да пита-
ме 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 об-
ществената значимост на 
пчелите.
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Събеседник
Сребрин Илиев, който е съветник на председателя 

на Националния браншови пчеларски съюз по евро-
пейските въпроси, бе наскоро в Бургас. Тук се про-
веде национална среща на пчеларите. На нея той 
направи анализ на изминалия програмен период и 
перспективите, които се откриват пред Общата сел-
скостопанска политика за периода 2021-2027 годи-
на и мястото на пчеларите.

Професията не касае само земеделието,  
в Европа е призната за чувствителен сектор на 100%

Сребрин Илиев,  
Национален браншови пчеларски съюз:

Градското пчеларство 
не е мит, а тенденция



Георги РУСИНОВ

„Съкровищницата на Фара“ 
се увеличи с четири прекрас-
ни творби. Картини подарък 
по случай 100-годишнината 
си медията получи по вре-
ме на едноименната излож-
ба, първа по рода си, в която 
изданието показа картините, 
собственост на „Черномор-
ски фар“, с които се е сдоби-
вало през годините. Гостите 
на рождения ден на издание-
то и бургазлии видяха за пръв 
път богатството от творби на 
медията в зала „Георги Баев“ 
на Културен център „Морско-
то казино“.

По случай 100-годишнината 
в Инициативния комитет по 
тържествата бе доцент Димо 
Колибаров, декан на бурга-
ския филиал на Национална-
та художествена академия, 
който се изказа ласкаво за 
колекцията.

„Как се случи всичко? 
Преди три седмици бях по-
канен от г-жа Шатърова в 
редакцията на „Черномор-
ски фар“ и бях разбрал, че 
има една колекция от твор-
би, събирани през години-
те. По тяхна идея беше ре-
шено да направим тази екс-
позиция. Трябва да ви кажа, 
че много малко творби не 
бяха включени в експозици-
ята, не поради художествени 
качества, а поради това, че 
имат нужда от малко намеса 
при рамкиране или реставри-
ране. Бях обаче много прият-
но изненадан, влизайки в ре-
дакцията – да видя тази сим-
биоза между една скрита на-
прегнатост и динамика да се 
трака по клавиатурата на ком-

пютъра, екипът да е вперил по-
глед в мониторите и в същото 
време да видя тези творби, 
които спокойно и достолеп-
но си присъстваха като фон. 
Още от пръв поглед мога да 
преценя, че това са изключи-
телни творби на емблематич-
ни автори, които чрез своето 
творчество са белязали обли-
ка не само на града, на стра-
ната, а някои от тях и извън 
пределите на страната. Доста-
тъчни са няколко имена – Ге-
орги Баев, Ненко Токмакчиев, 
Кирил Симеонов, Живко Ива-
нов, Краси Зенин, Кирил Стан-

чев. Ако съм пропуснал някой 
да ме прости“, каза той.

Колибаров продължи с 
това, че ще говори като ху-
дожник и какво е изпитал, ко-
гато е видял картините в ре-
дакцията.

„Искам да изкажа своето 
удоволствие, че тези творби 
са намерили своя дом в ре-

дакцията на „Черноморски 
фар“. Виждате изключител-
но стилово и жанрово разно-
образие. И се чудиш как това 
нещо се е събрало на едно 
място. Това, че са на ембле-
матични и доказани автори ги 
е събрало. Те излъчват таки-
ва духовни послания, както в 
момента на създаването им и 
така ще се усещат и в бъдеще. 
Струи позитивизъм и любов. 
Всички автори са удостоява-
ни с много отличия и награди. 
Някои са художници на годи-
ната, други са почетни граж-
дани на Бургас и аз си ми-

сля, че техните творби пъту-
ват като почетни граждани – 
не в градския транспорт, а във 
времето и извън времето със 

своите послания. Пожелавам 
на „Черноморски фар“ скоро 
да се сдобият с едни прос-
транства, където тази пре-
красна експозиция да е дос-
тояние на гражданите и гос-
тите на Бургас“, каза още ху-
дожникът.

Една от картините пода-
рък бе именно от Колибаров. 
Творбата, наречена „Нощна 
стража“, прие главният ре-
дактор на „Черноморски фар“ 
Силвия Шатърова.

„Тази работа е правена пре-
ди време, но съвпадението 
на посланието е вие да бъде-

те като нощната стража и да 
бъдете стражи на винаги дос-
товерната информация, коя-
то достига вашите читатели“, 

посочи той.
Областният управител Въл-

чо Чолаков от своя страна 
връчи на изпълнителния ди-

ректор на изданието Дими-
тър Николов картината „Фар“ 
на художника Ангелина Не-
дин. Тематична творба, спе-
циално нарисувана за вест-
ника, идва с посланието еки-
път му да продължава да раз-
пръсква светлина от досто-
верна информация.

Заместник-кметът на об-
щина Бургас Красимир Стой-
чев връчи отново на изпъл-
нителния директор картина, 
специално поръчана от кме-
та на общината Димитър Ни-
колов. Тя се казва „Вестоно-
сец“ и е на художника Мартин 
Зумлянски.

Едно остава сигурно – „Чер-
номорски фар“ ще продължи 
да попълва и без друго бога-
тата 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.

С це

СтРа НИ ца 12 15-17 СЕПтЕМВРИ 2020

ФаръТ
на 100

Н
О
ВИНИТЕ  В  РАЗ

ВИ
ТИ

Е

ЧЕ
РН

ОМОРСКИ ФАР

„Съкровищницата на Фара“ се увеличи 
с четири прекрасни творбиИзложбата на 

емблематични бургаски 
творци може да видите 
до края на месеца

„Черноморски фар“

Бургаската митница и „Черноморски 
фар“ са почти връстници в европейско-
то развитие на Бургас.

След Освобождението в Бургас е из-
градена модерната за епохата евро-
пейска митница, чиято сграда днес е 
национален паметник, в този период 
започва и издаването на „Фар“-а като 
бургаския вестник за икономически но-
вини. И „Фар“-ът, и Митницата са 100-
годишни институции в Бургас.

Поздравителен адрес и почетния 
знак на Агенция „Митници“ за дълго-
годишното сътрудничество - и в ико-
номически, и в митнически новини 
бяха връчени на екипа на вестника от 
Катя Иванова, пресцентър на Агенция 
„Митници“.

Н
О
ВИНИТЕ  В  РАЗ

ВИ
ТИ

Е

ЧЕ
РН

ОМОРСКИ ФАР

Бургаската митница и  
„Черноморски фар“ - 
връстници 

„Вестоносец“ на Мартин Зумлянски попълва ко-
лекцията, дарена е от кмета Димитър Николов 

„Нощна стража“ на Димо Колибаров, който я по-
дари с посланието медията да е страж на достовер-
ната информация

„Фарът“ на Ангелина Недин, спе-
циално рисуван по поръчка на об-
ластния управител Вълчо Чолаков

Депутатите от  парламентарната група на ГЕРБ уважиха събитието, участва-
ха 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 награда-
та за акварел на името на Ненко Токмакчиев
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„Съкровищницата на Фара“ се увеличи 
с четири прекрасни творби

Дона МИтЕВа

Деца от бургаския квар-
тал „Изгрев“ сподели-
ха празника на вестник 
„Черноморски фар“. С 
организацията от стра-
на 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 стогодиш-
нината на вестника. Пред 
библиотеката бе подреде-
на изложба „Първи стра-
ници на вестника“, ор-
ганизирана съвместно с 
Регионалната библиотека.

На минувачите бе разда-
дена специалната притур-
ка, издадена за юбилея. 
Към децата се присъеди-
ниха  и минувачи.

Под вещото ръководство 
на председателката на за-
наятчийската камара Майя 
Стоянова и журналисти от 
вестника, децата се научи-
ха да сгъват стари броеве 
на „Фар“-а по подходящия 
начин, за да се получат 
шапки и лодки. Научиха 
също и за това каква е ро-
лята на  медията и се за-
познаха с хората, които 

правят вестника.
В детската работил-

ничка участие взе и Яна 
Кършийска, директор на 
Регионалната библиоте-
ка.

С много настроение и 
разговори за вестници и 
книги неусетно се изтърко-
ли час. Снимки за спомен 
и подарени лодки и шапки 
на всички се превърнаха в 
част от празника.

Издателят Димитър 
Николов и главният ре-
дактор Силвия Шатърова 
получиха специално поз-
драви от децата. Към до-

брите пожелания се при-
съединиха и управите-
лят на хотел „Аква“ Борис 
Минчев, граждани и гости 
на Бургас.

Празничната емоция 
децата са пренесли в се-
мействата си. Затова ин-
формира майката на Явор 
и  Никола. Тя написа: 
„Благодаря за поканата 
децата да участват в праз-
ника на „Фар"!

Беше прекрасно изжи-
вяване с много прекрас-
ни емоции и смях!

Изработването на шап-
ките от вестник продължи 

до вечерта. Всички вкъ-
щи имаме шапки, дори и 
котката”.

Пространството до биб-
лиотека „Пейо К. Яворов” 
на улица „Алеко Богориди”, 
освен че бе работилница 
за малките, представлява-
ше и интерес за възраст-
ните. Мнозина  се спряха, 
за да разгледат  първите 
страници през годините на 
„Черноморски фар”. 

И през тази седмица ще 
можете да видите ембле-
матичните първи страни-
ци на вестника на улица 
„Богороди“.

Георги РУСИНОВ

Като празник на четящата общност на Бургас и реги-
она 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 пред-
ставям като издател, защото изпълнителен дирек-
тор е много административно. Чест и привилегия е, 
но преди всичко и отговорност да се наредя до всич-
ки издатели, както каза академик Съботинов от гене-
рал Йосифов насам, за да запазим културната памет 
на Бургас“, каза той.

Николов наблегна на значимостта на регионални-
те издания.

„Освен едно регионално издание като „Черноморски 
фар“, няма друг документ, който да проследява как 
се е развивал регионът на Бургас като обществе-
но-политически нагласи, като икономика, като кул-
турни потребности на местната общност. Неотдавна 
„Черноморски фар“ публикува един интересен мате-
риал по представителна извадка на „Ройтерс“, в коя-
то се твърди, че регионалните медии продължават да 
се ползват с доверието на потребителите. Пред бъл-
гарските регионални медии огромното предизвикател-
ство е да се адаптират и наложат в дигиталния свят, 
така както са го правили през годините на хартиен но-
сител. Пандемията със сигурност ускори определени 
процеси в издаването на периодиката“, добави изда-
телят на „Черноморски фар“.

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 традиция-
та 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 гра-
мотните 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 мо-
жеха да видят първите страници на вестника през годините и 
интересните и важни събития, които „Черноморски фар“ е от-
разявал. Те са подредени в пана пред Регионална библиоте-
ка „Пейо Яворов“.

Вестникът ще има още мероприятия през годината.
„Бургас ще има улица с името „Черноморски фар“. Ще бъде ва-

лидирана и пощенска марка, обявяване на конкурс „100 думи за 
100-годишния юбилей на вестника“, поясни главният редактор.

Георги РУСИНОВ

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

ти цели. Това съобщи по повод 100-
годишнината на „Черноморски фар“ 
академик Никола Съботинов, кой-
то уважи изложбата ни на улица 

„Александровска“ „100 годи-
ни пазим традициите на до-
брото слово“.

„Целите на вестника в 
началото са развитие на 
търговията, икономиката, 
строителството и култура-
та. Изключително интерес-
ни цели, които си поставя 
вестник „Фар“ и които впо-
следствие са реализира-
ни. С помощта на Българо-
американското представи-
телство тръгва този вест-
ник и е изключително необ-
ходим 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-голямо-
то пристанище. Излиза една 
интересна рубрика „Морска 
хроника“. Започват да изли-

зат материали какви кораби идват в 
Бургас, какви товари носят, откъде 
идват. Важни неща за всички тър-
говци 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 посо-
чи, 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 ус-
ловия на лъжи“, добави той.

Академик Съботинов изрази ра-
достта си, че „Черноморски фар“ из-
минава този дълъг период, който е 
свързан с всички промени в държа-
вата, но успява да запази главната 
си цел – да работи за развитието на 
Бургас и региона.

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

Академик Никола Съботинов: Димитър Николов, издател 
на „Черноморски фар“: 

Това е празник за 
четящата общност 

на Бургас

Деца направиха работилничка за лодки

Силвия Шатърова, главен редактор: 

Домашни любимци се сдобиха 
с шапки от вестник

Прекрачваме в следващия век достойно
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Михаил КОЛЕВ

Нова инфарктна победа 
постигна футболният „Черно-
морец“ (Бургас). „Акулите“ 
надвиха с 1:0 като домакини 
тима на „Несебър“ в мач от 
шестия кръг на Трета югоиз-
точна лига. Ценните три точ-
ки за бургазлии донесе ре-
зервата Мирослав Радев, 
който се разписа в 93-ата ми-
нута на мача. 

Победата за „Черноморец“ 
можеше да бъде и далеч по-
изразителна, но на пет пъти 
футболисти на домакини уд-
ряха гредите. При едно от по-
ложението футболистите и 
треньорите на „акулите“ има-
ха претенции, че топката е 
преминала голлинията, но 
претенциите им не бяха ува-

жени. 
Няколко спорни отсъжда-

ния на главния арбитър пък 
предизвикаха остри реакции 
от скамейката на „Черномо-
рец“, заради което жълти 
картони получиха треньори-
те на домакините Слави Кос-
тенски и Господин Господи-
нов.

„Не искам да коментирам 
съдийството, най-важното е, 
че момчетата отново пока-
заха характер и спечелихме 
важна победа. Както съм го 
казвал и преди – не ме при-
теснява фактът, че през на-
стоящия сезон до момента 
печелим точки в края на сре-
щите си. Да, за всеки един, 
който обича „Черноморец“, 
далеч по-приятно и спокой-
но би било, ако решаваме 

изходите на мачовете въз-
можно най-рано, но пък ня-
ма как да скрия задовол-
ството си, че моите футбо-
листи се борят до последно 
за успеха“, каза пред вест-
ник „Черноморски фар“ тре-
ньорът на „акулите“ Слави 
Костенски. 

Успехът изкачи с една по-
зиция напред черноморци, 
които вече са пети във вре-
менното класиране с 13 точ-
ки. Толкова има и четвърти-
ят в таблицата „Марица“ 
(Пловдив), а в следващия 
кръг предстои двата тима да 
се срещнат помежду си. Дер-
бито е на 19 септември от 17 
часа в Пловдив и с голям за-
лог, тъй като и двата отбора 
не крият амбициите си за 
класиране във Втора лига.

Михаил КОЛЕВ

Бившият футболист Стой-
ко Сакалиев изрази публич-
но подкрепата си за Хрис-
то Порточанов. Както вече 
стана ясно, последният ще 
се кандидатира за прези-
дент на БФС. Конгресът, на 
който ще бъде избран нови-
ят силен човек в родния 
футбол, ще се проведе на 
11 декември. Сакалиев из-
ползва профила си в соци-
алната мрежа, за да удари 
рамо на Портос. Ето какво 
написа ексцентричният фут-
болист, публикуваме с мал-
ка редакторска намеса:

„Винаги съм се старал да 
бъда максимално обекти-
вен и честен в преценките 
и изказванията си, незави-
симо какво предизвиква то-
ва. Футболът преди години 
беше истински, стойностен 
и качествен. Голяма роля 

за това, според мен, изигра 
един човек - г-н Христо Пор-
точанов! В моя живот също 
- за развитието ми като фут-
болист. Той притежава ка-
чества, които в днешно вре-
ме са рядко срещани - дос-
тойнство, морал и най-вече 
честност. Мога да говоря 
много, но искам да бъда 
кратък и просто да заявя 
позицията си. Заставам 
твърдо зад неговата канди-
датура за президент на 
БФС, защото смятам, че мо-
же да възроди българския 
футбол, не само на клубно, 
но и национално ниво. Мно-
го хора биха си казали, че 
съм чисто и просто прис-
трастен, но не това е в ос-
новата на моята позиция. 
Той ще промени футбола в 
България, защото има необ-
ходимия опит и амбиция, 
породена само и единстве-
но от добри подбуди“, е на-

писал Саката.
До момента Порточанов 

избягва да коментира пове-
че подробности по темата, 
като единствено е потвър-
дил участието си в избори-
те за президент на БФС. 

Кандидатурата му е издиг-
ната от втородивизионния 
„Септември“ (Симитли). За-
сега негов конкурент за 
мястото е благодетелят на 
„Марица“ (Пловдив) Хрис-
то Христов, като през по-

следната седмица се заго-
вори, че в битката ще вле-
зе и бившият ръководител 
на футбола у нас Борислав 
Михайлов.

Вестник „Черноморски 
фар“ научи, че в екипа на 

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

„Нефтохимик“ (Бургас) загуби гос-
туването си на „Литекс“ (Ловеч). Дву-
боят от шестия кръг на Втора лига 
завърши при резултат 1:0 за „оран-
жевите“. Попадението бе реализира-
но от Добромир Бонев, който се раз-
писа в 4-ата минута, след като засе-
че подаване от дясно и от десетина 

метра прониза вратата на „шейхове-
те“. С петото си поредно поражение 
момчетата на Викторио Павлов про-
дължават да са на 17-о място в кла-
сирането. В следващия кръг „Нафта-
та“ приема отбора на „Кариана“ (Ер-
ден). Срещата е на 19 септември от 
17 часа на стадион „Лазур“.

ФУТБОЛ

Биха „Нафтата“ с гол  
от съблекалнята 
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Сакалиев удари рамо  
на Порточанов4 Бившият футболист подкрепи публично 

бизнесмена в битката за президент на БФС

4 Спортен журналист влиза в екипа на 
култовия футболен бос от 90-те 

Късен гол и пет греди в 
морското дерби на ЮгоизтокМихаил КОЛЕВ

Борците на клуб „Бургас“ 
спечелиха поредните си ме-
дали. Състезателите на Ни-
колай Дачев участваха на 
Държавното лично първен-
ство за кадети в Сливен, ко-
ето се явяваше и подновява-
не на шампионатите в бор-
бата след кризата с корона-
вируса. 

Шампион в категория до 
65 кг стана Радослав Дими-
тров, който беше определен 
и за най резултатен състеза-
тел на шампионата. Айредин 
Хюсеин се класира трети в 
категория 55 кг, а също с 
бронзов медал се окичи и 
Антон Господинов, но в ка-
тегория 51 кг.  Николай Ве-
лев, Синан Юмер и Николай 
Павлинов завършиха пети, 
съответно в категориите до 
80, 65 и 110 кг. В крайното от-
борно класиране тимът на 
„Бургас“ е на четвърто мяс-
то. Треньорът на кадетите 
Николай Дачев определи 
представянето на своите 
момчета като достойно и за-
доволително, спрямо очак-
ванията, които са си поста-
вили от клуба. 

Борците на „Бургас“ трупат медали и 
след подновяването на шампионата

Треньорът Николай Дачев, заедно със спечели-
лия златен медал в Сливен Радослав Димитров

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за из-
вършване на оценка на въздействието върху околната среда, се 
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционно-
то 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

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за из-
вършване на оценка на въздействието върху околната среда, се 
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционно-
то 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

за РЕКЛаМа
056 82 54 35
 0897 897 149
www.faragency.bg 
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%

Âðå ìå òî Â Áóð ãàñ

съОбщение

С Решение №38/31.08.2020г. на управителя на „Благоустройствени стро-
ежи“ 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 публич-
но 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 иденти-
фикатор 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., соб-
ственост 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 че-
тиридесет 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 след-

ва 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 де-
сет лева/ без ДДс, платими в касата на административната сграда на „Благоус-
тройствени 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 доку-

ментация/ се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени пред-
ставители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, вър-
ху които се изписва точното наименование на физическото/юридиче-
ското 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 ча-
са 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 най-
изгодното 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- „Ис-
торическото ядро“ е паметник на културата. Представената визия на заве-
дението и пространството около него, умело трябва да се вписват в концеп-
цията на Морското градина и да създават усещане за цялост.

Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкур-
си, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти с тайно 
гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оцен-
ка 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 коми-
сията, 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 полу-

чили 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 вне-
се гаранция за стриктно изпълнение на договора в трикратен размер на дос-
тигнатата на конкурса месечна наемна цена, по банкова сметка на „Благо-
устройствени строежи” ЕООД и представя в оригинал Удостоверения за лип-
са на липса на задължения /публични и/или частни/ към държавата и Общи-
на Бургас.
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в бургас

Грандиозен спектакъл за живота 
на Чарли Чаплин гостува в Бургас 

Фирмен магазин за дезинфектанти откри  
в Бургас „Хигиенно-медицинска индустрия“

Главен редактор 
влиза в ролята на 
капитан на кораб
Ще вика журналисти на 
оперативка с камбана

„Черноморски фар“

Вечер на царевската 
песен „Джурджуна 2020“ 
организираха от Община 
Царево за четвърта по-
редна година. Кметът на 
общината - инж. Георги 
Лапчев официално от-
кри фестивала и поздра-
ви всички гости и жите-
ли на града, които бяха 
се събрали на морска-
та сцена, за да се весе-
лят. Водещ на вечерта 
бе очарователната Таня 
Чернева.

На сцената имаше ки-
тара и запазено празно 
място и за онези, верни-
те приятели, които участ-
ват на всяко събиране ве-
че само със светлия спо-
мен за себе си – Илия 
Евтимов- Лорда, Рашо 
Чернаев, Тодор Черна-
ев, Славчо Коменданта, 
Цонко, Динко Кинтажа, 
Данчо Щерев, Драган То-
мов, Митко Петков- спът-
ник, Петко Щерев, Груд 

Щерев, Никола Шопов, Коко 
Високов и много други…

На единствената сцена, 
която е в морето по Южното 
Черноморие, на 11 септем-
ври изпълненията на Вокал-
на група ,,Корал‘‘ , Хачо, То-
ни Илиев и Соня Илиева, Те-
реза Недялкова, Александър 
Колев - Арапя, Гунди и прия-
тели, и Цветан Овалов рад-
ваха всички присъстващи. 

Около сцената аплодисмен-
тите не спираха, изправяха 
хората на крака и танците 
се вихриха до малките часо-
ве на нощта.

„Какво беше „Джурджуна“ 
2020 ли ? Нищо повече от до-
казателство, че музиката и 
песните на Царево са сътво-
рени с любов. А тя, освен че 
поражда още любов, е вечна“, 
коментират от Общината.

Фестивалът на царевската песен 
„Джурджуна“ с четвърто отлично издание

Мариан Бачев се превъплъщава 
във великия комик
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