3
стр.

За юбилея
на медията

„Черноморски фар“ и приятели
се обединиха около обща кауза
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Бургазлии четат повече
по време на пандемия
4 Не се страхуват да ходят
в библиотеката
4 „Под игото“ - най-търсено
от българската класика
4 Токораз Исто (Стоян Цветашки) най-четен от съвременните
родни автори от потребителите
на регионалната библиотека
Дона МИТЕВА

Увеличава се броят на читателите и на прочетените от бургазлии книги, които са заети от
Регионална библиотека „Пейо К.
Яворов“ по време на пандемията.
Това сочат данните от началото
на годината до септември.
Ако за периода от януари до-

u4-5
Над 24 000 ученици в
Бургас влязоха в клас

Стр. 6
Следващият
брой на вестник
„Черноморски
фар“ ще излезе
на 25 септември

Баща и син в съдебна
битка осем
години

сега миналата година са заети
36 527 библиотечни единици, то
за същия период тази година те
са 42 098. Миналата година е имало 16 334 посещения в заемната
за възрастни, то сега, когато бяхме под карантина и с ограничени възможности да излизаме, те
са 15 934.
Новозаписаните читатели в за-

емната за 2020 година са 2209,
въпреки месеците на карантина и стоене у дома, срещу 2302
за предходната година. За цялата библиотека 3449 са новозаписаните читатели за миналата година, срещу 3507 тази, отново за
периода от началото на годината
до септември.

Спряган за член на Бандата
на Рижите се бори в риалити

Стр. 12
Стр. 11

Cyan Magenta Yellow Black

Год. XXXIV бр. 69/8191/

Цена 1.00 лв.

Павлин Ковачев, организатор на благотворителен турнир:

Доброто заразява
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На загуба върви прибирането

Ниски изкупни цени,
високо качество в региона

Дона МИТЕВА
Кампанията по прибиране на гроздето е на загуба,
алармират лозари от региона. Гроздоберът е в разгара си. С ранните сортове
вече почти се приключва.
Берат се средно ранни вече. Добивите са с близо
30% по-ниски тази година.
Това е тенденция от няколко години. За сметка на това качеството на гроздето е
много добро.
Част от лозарите са пред
фалит заради ниските изкупни цени, които не могат
да покрият в никакъв случай вложените средства.
Лозарският бранш страда.
Както и през предходната година, от бранша са
притеснени, че няма да могат да реализират продукцията си. Пазарът е свит.
Тази година от региона на
този етап изкупуват единствено от винзавода в Пещера, и частично от Сла-

вянци.
„Лозарският бранш не само в региона, но и в цялата
страна страда от ниските
изкупни цени на гроздето.
Качеството е идеално. Собствениците на лозя са ги
гледали добре. Ние произвеждаме суровина, няма

как да се издържаме по
друг начин. Само винпром
„Пещера“ от големите е реално на пазара. „Шардоне“
изкупуват и от Славянци,
други няма“, очертава моментната картина Младен
Върбанов, агроном, лозар
от Поморие и член на Бур-

Преизбраха Любомир Петров за
шеф на Апелативна прокуратура

Георги РУСИНОВ

Прокурор Любомир Петров ще продължи да оглавява
Апелативна прокуратура – Бургас. Това
стана ясно след събранието на Висшия
съдебен
съвет.
Петров вече изкара
един
петгодишен
мандат като административен ръководител на Апелативна
прокуратура в морския град. Колегията
се обедини около
кандидатурата
му
единодушно. Подкрепа за кандидатурата
му за втори мандат
заявиха
главният
прокурор Иван Гешев, Калина Чапкънова и Георги Кузманов – членове на ВСС.
Прокурор Петров притежава
над 30 години юридически стаж,
като е заемал длъжностите
„младши прокурор“, „прокурор“
и „административен ръководител - районен прокурор“ в Районна прокуратура – Поморие.
В периода от 01.12.1998 г. до
30.11.2004 г. е „административен
ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура Бургас, след което заема длъжността „заместник администра-

тивен ръководител“ на Апелативна прокуратура - Бургас, в
периода от 02.12.2009 г. до
10.12.2014 г. е прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас, като е избран за „административен ръководител – апелативен
прокурор“, а на 04.12.2019 г. е
определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“
на Апелативна прокуратура Бургас, до настоящия момент.
Според становищата на Комисията по професионална ети-

Покана
Относно: приготвяне на топъл обяд, съгласно Договор
между БЧК-Бургас и Община Бургас, 09.06.2020г.
1. Описание: БЧК-Бургас набира офертна цена за приготвяне и
доставяне на топъл обяд /супа, основно ястие, хляб /всеки делничен
ден/и десерт/един път в седмицата/, без почивните и празнични дни,
както следва: За 30/тридесет/ човека за период от 01.10.2020г. до
31.12.2020г. / общо 63/шестдесет и три/ работни дни/.
Вашето офертно предложение следва да съдържа:
1. Предмет на поръчката
2. Предложена цена с ДДС
3. Срокът на валидност на офертата.
4. Условия на плащане.
Критерии за оценка „икономически най-изгодна оферта“.
Фирмата следва да представи актуален сертификат от Българска
агенция по безопасност на храните. Топлият обяд следва да се доставя с лицензиран транспорт за доставка на храна до социалната
трапезария на БЧК-Бургас на адрес гр.Бургас, ул.Оборище 95.
Офертното предложение следва да се представи в срок до
25.09.2020г. до 16,00ч. в офиса на БЧК-Бургас, к-с Възраждане“
бл.7 /партер/ или по електрoнна поща burgas@redcross.bg.
За контакти : 056/836186 Вержиния Дограмаджиян.

ка и Комисията по
атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет,
прокурор
Петров спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за
етичното поведение
на българските магистрати и притежава
необходимите
нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността,
за която кандидатства.
„Той е отлично
подготвен магистрат
и изпълнява служебните си задължения
почтено и безкористно, ръководейки се от закона и вътрешното си убеждение. Независимо от натрупания професионален опит, той проявява постоянство в усилията си за повишаване и усъвършенстване
на правната и професионалната си подготовка. Притежава
безупречна репутация и богат
административен опит. Липсват
данни, поставящи на съмнение
високите професионални качества на прокурор Петров,
спрямо длъжността, за която
кандидатства“, добавят висшите магистрати.

гаската регионална лозаровинарска камара. По негови думи липсата на конкуренция на пазара предполага и задържането на ниските изкупни цени, въпреки високото качество.
Малки количества от
местните лозари изкупува и

винпром „Поморие“. За
„Шардоне“ и „Мискет Отонел“ от там дават по 50 стотинки за килограм.
Гроздето от сорта „Памид“ се изкупува принципно на 40 стотинки, но лозарите се оплакват, че и никой не го иска.

Поискаха доживотен
затвор на подсъдимите
за атентата от Сарафово
„Черноморски фар“
Започнаха пледоариите по
делото за атентата на летище
„Сарафово”. В съдебната зала
вчера не се явиха последните
двама призовани свидетели,
предаде Нова ТВ. За единия
има данни, че е починал.
Подсъдими по делото са Хасан ел Хасан и съучастникът му
Мелиад Фара. Делото се води

задочно, тъй като двамата са в
неизвестност. Прокуратурата
поиска за тях доживотен затвор
без право на замяна. Поискано
беше и пълните искове на частните обвинители да се уважат.
Атентатът стана преди 8 години. Животът си загубиха общо 7
души, сред тях шофьорът на автобуса Мустафа Кьосев и атентаторът. Ранените бяха 35 души.

Меден рудник празнува един век тази събота
„Черноморски фар“
Бургаският жилищен комплекс, за който се разказват
най-много легенди и вицове, мястото, където хиляди
млади семейства са отгледали и отглеждат своите деца,
навършва 100 години! Това е прочутият Меден рудник, а
тържествата по случай юбилея ще се проведат на 19
септември, събота.
Тази година мястото на традиционния събор, който
организират заедно Община Бургас и Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“ е различно. Сцената и
събитията няма да са пред блок 128, а на бившото опитно поле до кръстовището улица „Кооператор“ - улица
„Петрова нива“. Там ще откриете и вълнуваща фотоизложба със снимки от миналия век на първите заселници
в този район на Бургас, дошли веднага след Балканските войни. Организаторите на юбилея горещо благодарят
на всички жители на днешния жилищен комплекс, които
извадиха от скрина старите албуми и предоставиха
свои фотографии за изложбата.

А ето и програмата за събота
по часове:
10:00 ч. - Поднасяне на цветя при
паметника на основателите на Меден рудник в двора на ОУ „Найден
Геров“.
11:00 ч. - Детско шоу със забавни
танци и игри.
17:00 ч. - Откриване на фотоизложбата
Надиграване и надпяване на бургаски самодейни състави
Дамска фолклорна група „Орхидея“ към пенсионерски клуб „Демокрация“ Фолклорен танцов клуб
„Пламък“
Гайдарска школа при Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“
Фолклорен танцов състав „Медно
котле“.
18:00 ч. - На сцената излиза ансамбъл „Странджа“.

19:00 ч. - Празничен концерт с
участието на оркестър „Бургас“ с
гостуващ солист Ваня Дженезова.
Историята на днешния Меден рудник е тясно свързана с тракийския
въпрос. През 1913 година близо до
чешмата Кьор Исмаилица се установяват първите 10-15 семейства бежанци от Беломорието. Тогава тази
територия е обхващала обширни пасища на заможни бургаски скотовъдци и общинска земя.
През 1920 година Община Бургас
отстъпва и узаконява земята на бежанците, наричайки махалата Кара
баир (Черни връх). Името е сменено
на Меден рудник през зрелия социализъм. Тогава комплексът е застроен масово с панелни жилищни
блокове, в които се настаняват млади семейства, дошли да търсят препитание и бъдеще в Бургас.
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на гроздето

„При тази себестойност
почти наполовина са загубите на декар. Множество
анализи съм правил, писма
съм писал до министърката
на земеделието, до премиера Борисов. Предложенията ни и на срещата в Поморие преди кампанията бе да
получим помощ от държавата по 30 стотинки на килограм фактурирано грозде. Пловдивските колеги
реагираха веднага – искат
още по-висока дотация. Ние
поискахме минимума, за да
не натоварваме държавата
при всички тези 350 хиляди
декара лозя, които се гледат. Около 100 милиона лева са необходимите пари. А
само в лозарите и земеделските кооперации са около
60% от всички насаждения
и при нас ще отидат някъде
около 55 милиона лева“, допълва картината производителят.
Разходите по декар лозе
средно са около 700-800 лева, казват лозарите.
„650-700 килограма е
средният добив грозде в
Бургаско, при тези изкупни
цени 40 до 50, 55 стотинки
на килограм – виждате как-

ва е загубата. Около 300 лева на декар сме назад. Няма откъде да дойдат тези
пари, ако държавата не помогне“, казва Върбанов.
Лозарят разказа, че скоро е имал обаждане от Красимир Коев, директор на
Изпълнителната агенция по
лозята и виното, който се е
опитал да го убеди, че тази
година изкупната кампания
е далеч по-добра в сравнение с предходната. И това,
че по негови изчисления не
по 30 стотинки, а по 22 стотинки трябва да донажда
държавата на килограм
фактурирано грозде.
Проблемът обаче си остава, защото няма гаранция
дали ще бъдат получени тези пари, независимо от размера им. Затова от лозарите ще направят ново писмо
до министерството отново
да поставят исканията си. И
то в разгара на кампанията.
Част от лозарите подчертават, че нямат какво да
правят гроздето, освен да
го продават като суровина
за винената и ракиената
индустрия. Затова и нямат
шанс откъде да покрият
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Увеличава се финансирането по мерките за гроздопроизводителите, а срокът за подаване на заявления за авансово плащане
през 2020 година по мярка
„Инвестиции в предприятия“ ще се удължи. Това
предвижда Проект за изменение на Наредба № 6 от
2018 година за условията и
реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винар-

крими
Задържаха
бургазлия,
обирал
рибари на Вая

Повече пари за лозаро-винарите
предвижда нова проектонаредба
ския сектор за периода
2019-2023 г., публикуван за
обществено обсъждане, съобщават от Министерството на земеделието, храните
и горите.
Предвидено е увеличаване на размера на финансовото подпомагане по следните мерки:
„Популяризиране в трети
държави“: за договорени
проекти до 15 октомври

2020 г. - от 60% на 70%;
„Преструктуриране
и
конверсия на лозя“: за договорени до 15 октомври
2020 г. проекти - от 80% на
90%;
„Застраховане на реколтата“: за договорени до 15
октомври 2020 г. проекти от 60% на 70%;
„Инвестиции в предприятия“ ( за договорени до 15
октомври 2020 г. проекти от 60% на 70%;

„Събиране на реколтата
на зелено“ (за договорени
до 15 октомври 2020 г. проекти - от 60% на 70%.
Промените се отнасят за
гроздопроизводители, винопроизводители и асоциации, които вече са подали
заявление за предоставяне на финансово подпомагане по мерките от Националната програма през финансовата 2020 година.

разходите си. Мнозина минават и към драстични мерки – коренят част от насажденията. Други пък в края
на годината смятат и да
обявят фалити.
За вътрешния пазар при

лозарите ходят и малки камиончета, които изкупуват
по няколко тона грозде, или
пък мераклии, които искат
да си направят домашно
вино или ракия. Но те не решават проблема с реализи-

рането на продукцията като
цяло. Затова една част от
лозарите отиват в сивия
сектор без да искат, защото
нямат какво да правят произведеното грозде. Всичко
е въпрос на оцеляване.

„Черноморски фар“ и приятели
се обединиха около обща кауза

лея
и
б
ю
За
ията
д
е
м
на

Събраха 2205 лева за носилка в
Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас
Силвия ШАТЪРОВА
Във време на пандемия и
криза приятели и близки на
„Черноморски фар“ показахме, че можем да се обединим в името на кауза и не
ни трябват пищни тържества, а добри сърца.
Като социално ангажирана медия за пореден път изданието призова гостите си
на партито да не носят подаръци, а да се включат в благотворителната инициатива
за закупуване на количка за
инструменти. Това първоначално поискаха лекарите от
Спешното отделение на
УМБАЛ - Бургас. Бяха скромни и не помечтаха за повече,
ден след тържеството на 11
септември се оказа, че сума-

та, която гостите са дарили
надвишава много повече техните желания. По тяхно настояване парите ще отидат за
закупуване на носилка за
пренасяне на болни, тя е още
по-необходима, споделиха с
медията от Спешното отделение. А ние ще се съобразим с потребностите им.
Цяла седмица в редакцията продължават да пристигат средства от хора, съпричастни и чувствителни към
начинанието. Цялата сума
до този момент е 2205 лева.
Благодарим от сърце на
всички в тези трудни времена и ще кажем онова, с което винаги завършват всички
наши кампании през годините: „Когато имаш кауза, не
си сам и вървиш напред!“.

Тази събота от 10:00 часа
на Пантеона в Морската градина на Бургас ще се проведе
осиновителна кампания на
кучета. Съорганизатори са
Дария Хулка от неправителствения сектор и Община Бургас. Подобни кампании се
провеждат в последните десетина години. Пред репортер на „Черноморски фар“
Хулка обясни, че са успешни,
тъй като се дава гласност за
общинския приют в местността Пода.

„Идеята на кампанията е да
напомним на хората, че приюта го има, тези животни съществуват и очакват стопаните си. На хората, които не искат да гледат „улични превъзходни“, нямам какво да кажа.
На тези обаче, които са широко скроени и нямат притеснения от непородистите кучета,
искам да кажа, че могат да
очакват само много признателност и любов. Трябва да се
има предвид, че осиновявайки такова куче ще има един
период на адаптация към новата среда, но мине ли това,

"Черноморски фар" еАД
Издател:

Димитър Николов
Главен редактор:

Силвия Шатърова

Бургазлия е бил задържан заради извършени
кражби, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция
на
МВР-Бургас.
Установено е, че 31-годишен криминално проявен
мъж е обрал двама рибари
в района на езерото Вая. В
първия случай отнел мъжка
чанта с различни по вид
лекарства, писалка за инсулин, лични документи и
сумата от 60 лв., собственост на 56-годишен бургазлия, а във втория – мобилния телефон на 60-годишен
мъж
от
Вършец.
Откраднатите вещи са
намерени и върнати на собствениците. Работата по
цялостно документиране на
престъпната дейност на
задържания продължава.

Разкриха
стара кражба
на затворник
Служители от Второ
Районно управление –
Бургас установили извършителя на кражбата на
печка и плот за вграждане,
пералня, хладилник, климатик, матрак и килим, осъществена в периода 17 март
– 23 май от апартамент в бл.
90 в комплекс „Братя
Миладинови“, собственост
на 40-годишен бургазлия.
Авторът на деянието е
34-годишен криминално
проявен бургазлия, който
към момента изтърпява
ефективно
наказание
„лишаване от свобода“ в
бургаския
затвор.
Бургазлията
направил
пълни самопризнания, като
част от откраднатите вещи
са намерени и иззети.
Работата по случая продължава от служители на Второ
Районно управление –
Бургас.

Мъж
пострада при
катастрофа
край Индже
войвода

Десет кучета ще търсят бъдещите си стопани на Пантеона
Георги РУСИНОВ
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от там нататък ги чакат само
хубави моменти“, уточни тя.
Десет на брой са кучетата,
които ще бъдат показани пред
Пантеона на евентуалните им
осиновители.
„Всички те са кастрирани, с
ваксина, обезпаразитени и
направени тестове за найразпространените кучешки
болести. Всички кучета са социализирани, готови да бъдат
осиновени“, каза още Хулка.
Те са на различна възраст,
като е трудно да бъде уточнена точната.
„Със сигурност обаче в та-

Вестникът е носител на наградата "Св.Константин Кирил Философ" на БАРМ.
Носител e на наградата "Златно
перо" на СБЖ.

зи кампания няма възрастни
и бебета. Може би между 1.5 –
3 години. Трудно е да се подберат определен брой животни за такава кампания, защото приютът е препълнен. Последните години се върнахме
към това да има много животни. Може би 70-80 са възрастните кучета. Винаги има и
много бебета, стигало се е и
до 30 наведнъж“, коментира
природозащитникът.
Хулка добави, че по време
на осиновителната кампания
ще има нужда от доброволци.
„Понеже няколко часа ще

сме на Пантеона, ще има нужда от хора, които да държат
кучетата, да ги разхождат, да
им слагат вода и храна, да общуват с посетителите. По този начин смятаме, че ще стане ясно, че животните не са
страшни, напротив – изключително дружелюбни са. Един
човек няма да може няколко
часа да се занимава само с
това обаче, затова ще са ни
нужни още хора, за да се въртят. Вече доста ентусиасти ни
писаха, че ще дойдат да помогнат. Надявам се това да
стане“, завърши тя.

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

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

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

Мъж е пострадал при
катастрофа, съобщиха от
пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
Инцидентът е станал на
пътя Бургас-Малко Търново,
в посока село Индже войвода. До пътното произшествие се е стигнало поради
движение с несъобразена
скорост. При навлизане в
ляв завой, самостоятелно
катастрофира, излизайки
извън платното за движение и блъскайки се в крайпътно дърво, лек автомобил „Волво“, управляван от
73-годишен бургазлия. От
удара пострадал неговият
спътник, пътуващ на задната лява седалка, който е
прегледан в УМБАЛ - Бургас
и освободен за домашно
лечение с фрактура на
мишницата на лявата ръка,
без опасност за живота.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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4 Не се страхуват да ходят в
библиотеката
4 „Под игото“ - най-търсено от
българската класика
4 Токораз Исто (Стоян
Цветашки) - най-четен от
съвременните родни автори от
потребителите на регионалната
библиотека

Yellow

Black

Бургаското изложение „С книга на плажа" е един от форматите, които дават възможност на четящите хора да се запознаят с новите книги

Magenta

Увеличава се броят на
читателите и на прочетените от бургазлии книги, които са заети от
Регионална библиотека
„Пейо К. Яворов“ по време
на пандемията. Това сочат
данните от началото на годината до септември.
Ако за периода от януари досега миналата година са заети 36 527 библиотечни единици, то за същия период тази година те
са 42 098. Миналата година
е имало 16 334 посещения
в заемната за възрастни,
то сега, когато бяхме под
карантина и с ограничени възможности да излизаме, те са 15 934.
Новозаписаните читатели в заемната за 2020
година са 2209, въпреки месеците на карантина и стоене у дома, срещу 2302 за предходната
година. За цялата библиотека 3449 са новозапи-

саните читатели за миналата година, срещу 3507
тази, отново за периода
от началото на годината
до септември.
„По време на карантината повече от десет от служителите на библиотеката работихме като доброволци и разнасяхме храна
на хората, които не трябва да напускат домовете
си. Наред с топлия обяд,
ние подарявахме и по книга от дарените ни, които не се водят във фонда.
Избирахме леки ведри четива. А самите потребители понякога ни молеха да
им дадем книги от обща
психология – за усъвършенстване на личността.
Няма да забравя с каква
радост ме посрещна и колко емоционално реагира
жена на около тридесетина години, която бе с астма, като преди храната й
подадох книга“, разказва
Яна Кършийска, директор
на библиотеката.

Cyan

Дона МИТЕВА

Тема

Cyan

Magenta

Yellow

Black

на деня

Бургазлии четат повече

Завръщане към
книгата
Тя и колегите й отчитат ренесанс към книгата в истинската й форма.

ито са въведени. Едно от
тях е машината за дезинфекция на книгите, която
имат. Благодарение на
нея не се налага книгите да стоят „арестувани“
в специална стая в про-

По наблюдения на работещите в Бургаската регионална библиотека в това
трудно време на пандемия
и ограничаване на социалните контакти се е повишил интересът към българската класика. На първо място, по най-много заемания е романът на Иван
Вазов „Под игото“. Това
се обяснява донякъде и
с факта, че се отбелязват
170 години от рождението на патриарха на българската литература. На
огромен интерес за препрочитане се радват стиховете на титана Христо
Ботев. Майсторът на разкази Йордан Йовков също
е често търсен и заеман от
библиотеката. Романите
„Тютюн“ на Димитър
Димов и „Железният светилник“ на Димитър Талев
също са сред предпочитаните от бургазлии четива
по време на социална изолация.

Яна Кършийска, директор на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“, със задоволство споделя данните за
нови читатели

Георги Бърдаров

„Под игото“ - сред
най-търсените
четива от
българската
класика

„Ние тук се шегуваме, че си е
друго да заспиш,
прегърнал книга.
Сигурно имаме
професионално
изкривяване, но
и нашите читатели - мнозина
споделят точно
за това усещане“, обяснява
Кършийска.
Нейната колежка Иванка
Йовкова казва,
че пандемията
не е изплашила
четящите бургазлии. Вероятно
за това спомагат и различните улеснения, ко-

дължение на карантинния период. Вече дори
самите читатели помагат
при обработката им, за
да преминат в ръцете на
следващия човек. Другото
улеснение е, че за по-възрастните читатели техни
близки могат да им вземат книги от библиотеката - с тяхната читателска
карта и пълномощно, което не е нужно да бъде заверено.
А читателите са от 14
до 80, че и нагоре години. Голяма част от хората, по наблюдение на работещите в библиотеката,
не се страхуват да ходят в
институцията и да си заемат книги.

Съвременните
български автори –
на почит сред
читателите
Голям е интересът и към
съвременни български автори. Своеобразната класация, която бяха така любезни да направят от библиотека „Пейо К. Яворов“
от техните масиви, специално за „Черноморски
фар“, палмата на първенството държат историческите поредици
на Токораз Исто (Стоян
Цветашки). Псевдонимът
му означава ТОзи, КОйто
РАЗказва ИСТОрии.
Книгите са исторически
поредици, разказани увлекателно и с много майсторство. На второ място
е Георги Бърдаров с „Аз
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„Заедно четем една
книга“ с онлайн
издание тази
година
Извънредната ситуация
през 2020-а постави екипа на читалището пред
ново предизвикателство.
Осмото издание на „Заедно
четем една книга” по повод
Световния ден на книгата –
23 април, който традиционно се провежда в партньорство с „Бургасбус”, тази
година премина в онлайн
формат.

то в осемте издания на този
фестивал са представени
пред широката публика,
стават любими на читателите ни и създават нови книги. Което е още едно доказателство в подкрепата на
тезата на техните колеги от
Регионалната библиотека,
че рекламата, под каквато
и да е форма, влияе върху
четящата аудитория.
За трета година в бургаския квартал се проведе и
друго събитие на читалището - „Изгрев парк чете“,
като целта е да се популяризират сред малчуганите, техните родители, баби
и дядовци четенето и кни-

Росица Гунчева и Златка Янева са сред ревностните читателки в бургаския квартал „Изгрев“

Захари
Карабашлиев най-търсен в
библиотеката на
Народно читалище
„Изгрев 1909“

като Стиг Ларшон, Жозе
Родригеш Сантуш, Ники
Френч и Джон Вердън.
В последно време и в читалищната библиотека много се търси съвременна българска и чуждестранна проза. Сред най-предпочитаните са трилъри, любовни романи, популярна и приложна психология.
Най-малките читатели
предпочитат детските романи на Дейвид Уолямс
„Бабата бандит”, „Лютата
лелка” и Джеф Кини - поредицата за „Дръндьо”.
Съвпадение имат с чи-

тателския интерес и книгите от списъка за лятото – това са авторите Рик
Риърдън – поредицата за
Пърси Джаксън и Джоан
К. Роулинг с „Хари Потър“,
казват от читалището.
„Около 1000-1200 са потребители годишно. Найвъзрастната читателка е
Янка Стоянова, родена 1929
година, която всеки месец
посещава библиотеката.
Интересът й е към новите
български автори, сред които са Галин Никифоров,
Милен Русков и др.“, разказва Атанасова.

гите, с които библиотеката
на читалище „Изгрев 1909“
разполага.
В специално създаден
„паркрафт” всяка седмица
от юни до септември – на
открито се четяха тематично класика, детски книги,
криминалета, любовни романи др. „Гостите и жителите на комплекса можеха
да направят своя избор и
да си подарят книга от зелената библиотека в парка. Тази кампания доведе
в библиотеката и нови читатели“, хвалят се от читалището.
Със сигурност всяко читалище има какво да сподели
и да направи свои класации
за предпочитаните по време на пандемията книги.
Социалната изолация
възвърна на част от хората
навика да остават насаме с
книга, на други го създаде.
Наред с огромния списък
от негативи в библиотеките,
и читалищата могат да кажат като истински оптимисти: „Чашата е наполовина
пълна“. Пълнят се и техните
каталози с нови читатели, а
рафтовете - с нови книги.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ - КОДЖАКАФАЛИЯТА“ – гр. Бургас

ПОКАНА

СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ“ кани всички жители и гости на община Средец да присъстват на „Празник на МИГ Средец“ -2020 г., който ще се проведе в центъра на гр. Средец – пл. „България“ на
26.09.2020 г. при следната ПРОГРАМА :
№
час
дейност
място
1.
10:00 Откриване на Празника на „МИГ Средец“ -2020 г.
пл. България
2.
10:20 Презентация на „МИГ Средец“
Зала в Зелената къща
3.
10:45 Изложение и дегустация на местни продукти
пл. България
4.
10:45 Изложба на картини и приложно изкуство от местни хупл. България
дожници и творци
5.
11:00 Музикална програма
пл. България
Закриване на празника!

Съвета на настоятелите на СНЦ “УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ „АЛЕКСАНДЪР
ГЕОРГИЕВ - КОДЖАКАФАЛИЯТА“ – гр. Бургас
на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 2 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на СНЦ “УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ „АЛЕКСАНДЪР
ГЕОРГИЕВ - КОДЖАКАФАЛИЯТА“ – гр. Бургас,
което ще се проведе на 27.10.2020 г. на адреса на управление на сдружението от 17:00
ч. в гр. Бургас, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове на Училищното
настоятелство.
2. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността на сдружението през 2019 г..
3. Приемане на изготвеният годишен финансов отчет на сдружението за 2019 година.
4. Отчет на Контролния съвет на сдружението.
5. Приемане на доклада по чл. 40, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ.
6. Изменение и допълнение на целите и
средствата за постигането им, предметът на

допълнителната стопанска дейност на сдружението.
7. Приемане на нов Устав на сдружението.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на настоятелите и на Контролния
съвет за дейността им през 2019 г.
9. Промяна на броя и избор на нови членове на Съвета на настоятелите.
10. Промяна на броя и избор на нови членове на Контролния съвет.
11. Приемане на бюджет за 2020/2021 г.
12. Обсъждане на мероприятия, инициативи и проекти на Училищното настоятелство за
предстоящата нова учебна 2020/2021 г.
При липса на кворум на основание на чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от Устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия
ден от 18:00 ч. при същия дневен ред.
Съвет на настоятелите
на СНЦ “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОДЖАКАФАЛИЯТА“ – гр. Бургас

Black

Момент от събитията на читалище „Изгрев“

„Събитието стартира в
10.00 часа с виртуален
флашмоб на доброволците от Търговска гимназия,
които всяка година се качват в автобусите и подаряват на пътниците книжка с
фрагменти от представяното произведение.
Тази година представихме автора Камелия Кучер
и книгите й в платформа за
дистанционна и конферентна връзка. В срещата, която имаше над 6000 гледания,
се включиха Камелия Кучер
от София, Цв. Димитрова,
ИК „Хермес“ - София,
Антоанета Димчева, която
традиционно е модератор
от Бургас. На линия бяхме
ние от читалище „Изгрев“
и разбира се, доброволците. Събитието беше на живо
на страниците на партньорите ни БНР - Бургас,
ИК „Хермес“, КЦ „Морско
казино“, както и на страницата на Камелия Кучер и читалище „Изгрев“, припомни
как е преминало необичайно събитието Атанасова.
От читалището правят извода, че младите български
автори и техните книги, кои-

Yellow

Читалище „Изгрев 1909“
притежава библиотечни колекции от над 40 000 тома.
Попълват се всеки месец с
нови заглавия, като се подбират според читателското търсене и по преценка
на екипа от библиотечни
специалисти. Профилът на
библиотеката е общообразователен, това дава възможност да се комплектуват най-новите заглавия
на книжния пазар, към които за момента има и найголям интерес.
„Направихме класация за
най-четените автори сред
нашите читатели за тази
година. Сред българските
имена фаворити са Захари
Карабашлиев -„Хавра“,
Георги Господинов „Времеубежище“, Радко
Пенев „Струни” и Камелия
Кучер - „Дом” и „Нощ”,
Мария Лалева – „Живот
в скалите“, Ивинела
Самуилова, Димитър
Динев – „Ангелски езици“ и
Момчил Николов - „Чекмо”,
Антония Нотева и Невена
Митрополитска“, сподели
Кристина Атанасова, секретар на читалището.
Сред чуждите автори любими са Сюзън Елизабет
Филипс, Джоджо Мойс,
Елизабет Гилбърт, Джени
Хейл, Катрин Стоун, Елиф
Шафак, Фредерик Бакман,
Луиз Пени. Също така
много търсени са автори

Magenta

още броя дните“, третата
позиция е за „Стопанката
на Господ“ на Розмари
Де Мео. Следват Георги
Господинов с „Физика на
тъгата“ и Добри Божилов
със „Задругата“. Шестото
място си делят Мария
Лалева – „Живот в скалите“ и „Български хроники“
на Стефан Цанев.
„Предвид факта, че излизат нови открития, които променят историята на
България, интересът към
книги, които отразяват тези
промени по един или друг
начин, много се търсят. Те
дават различен прочит на
фактите и представляват
интерес за различните поколения читатели“, обобщава Кършийска.
Към своеобразната класация Иванка Йовкова добавя и Здравка Евтимова
с разказа „Кръв от къртица“, който е поместен в
американския учебник по
литература за осми клас,
заедно с творби на Рей
Бредбъри, Айзък Азимов
и др. Разказът дава заглавие и на целия сборник на
Евтимова.
От бургаската библиотека са категорични, че класацията в никакъв случай
няма претенции да е категорична, защото картината е динамична и читателите променят вкусовете и
нагласите си. Едно обаче
са убедени - че бургазлии
в последно време с голям
интерес следят културните
предавания по телевизии
и радиа и посещават събитията в града, които касаят представянето на нови
книги или филми. С други думи, националният поход за активиране на четящите хора дава резултати.
Към българската литература, която се предпочита
тази година, трябва да бъдат добавени и чужди автори. Това са „Хрониките на
Клифтън“ – Джефри Арчър.
Поради големия интерес на
управата на библиотеката се е наложило да поръча още екземпляри от първите няколко тома. Любим
на бургазлии автор е и
Грегъри Робъртс. Неговите
книги - световният бестселър „Шантарам“, който е
автобиографичен роман за
лудия живот и пътешествията на автора, и „Сянката
на планината“ се четат непрекъснато.
В библиотеката от доста време имат и практика
да записват свои читатели, ако имат предпочитание точно за определена
книга и когато тя бъде върната да им се обаждат по
телефона, за да отидат да
я вземат.
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Над 24 000 ученици
В БУРГАС влязоха в клас
„Черноморски фар“

завърнали със семействата си от чужбина.
Общо 2050 са първокласниците, които прекрачиха днес училищния
праг за първи път. Те бяха посрещнати в 92 обновени и модерно оборудвани класни стаи в 33
училища на територията
на цялата община. Учебните помещения са ремонтирани през лятото в
продължение на проекта

Повече от 24 000 бургаски ученици от 1-ви до
12-и клас влязоха в класните стаи в първия учебен ден днес или с 200
деца повече от миналата
година. От тях има такива, които са родом от
други градове в областта
и страната, но са избрали да учат в Бургас, а
има и деца, които са се

В 90-годишното училище ОУ „Любен
Каравелов“ чуха първия звънец
Весела ГОРАНОВА
В ОУ „Любен Каравелов“
в Бургас чуха първия звънец и дадоха началото на
новата учебна година. Целият двор бе изпълнен с
ученици, учители, деца и
родители. Децата не скриваха радостта си, че тръгват на училище присъствено, вълнение бе обзело родители и учители.
Четири паралелки първолаци има училището, до
тях бяха и петокласниците.
Родители и приятели имаше и дори на улицата извън школския двор.
Директорката Пепа Марчева посрещна най-малките с емоционално слово,
като нарече учителите герои, а децата да се учат на
отговорност.
„Ще се справим, подготвени сме, отговорността и
дългът ни задължават, поели сме ангажимент към родителите. Българският учител е устойчив и ще се
справи“, заяви директорката Пепа Марчева.

„Първокласно начало".
Тази година всяка класна стая от проекта беше
оборудвана с най-новите
технологични средства,
използвани в сферата на
образованието - модерен
интерактивен панел с
вграден компютър.
Обновените стаи са обзаведени още със специални антибактериални
настилки на пода, с нови
индивидуални чинове,

ново лед осветление, бюра и шкафчета.
Община Бургас първа в
страната въведе електронен прием в първи клас
за улеснение на родителите при кандидатстването, а по инициатива на
кмета Димитър Николов
отново първа внедри в
учебната програма още
преди 4 години изучаването на английски език в
първи клас.

Тематични кабинети отвориха
врати в Славейковото училище

Михаил КОЛЕВ
След издигането на знамето и поздравителните слова, децата прекрачиха прага
на училището. Тази година
то отбелязва 90 години.
Официални гости бяха
зам.-кметът по култура и
спорт на Община Бургас Диана Саватева и общин-

ският съветник Калояна
Живкова.
Поздравителни адреси
изпратиха кметът Димитър
Николов, областният управител Вълчо Чолаков,
председателят на Общинския съвет - проф. Севдалина Турманова.

Със задружни усилия
между училищно настоятелство, родители и ученици
бяха открити тематични кабинети в училище „Петко
Рачев Славейков“. Четири
класни стаи – две по български език и литература,
една по история и една по
география и икономика посрещнаха обновени новата
учебна година.
През есента на 2019 година училищното настоятел-

ство организира и проведе
благотворителни кампании
с цел събиране на средства
за обновяване на една
класна стая. В резултат на
тези усилия и съфинансиране от Община Бургас, със
събраните средства бяха
обновени не една, а четири
класни стаи. Мотото на благотворителните инициативи
и реализирането на тематичните стаи - „Аз искам да
зная, аз искам да помня, аз
ще предам", е израз на
творческата енергия на

всеки един ученик от училището.
„Ние сме едно от малкото
училища в България, които
разполагат с подобни кабинети. Тематични са заради
това, защото отпечатъкът
върху учебните маси кореспондира с предмета, по
който се обучават децата.
Каузата, която си постави
училищното настоятелство,
успя да обедини училищната общност около нея. Има
ли желание – се намира и
начин, ние го доказахме
всичко това“, заяви пред

медии директорката на „Петко Рачев Славейков“ Силвия Аврамова.
Идеята за подобни кабинети е дошла от училище в
Генерал Тошево. Това допълни Елина Гюрова, член
на училищното настоятелство.
„Оттам
взаимствахме
идеята. Ето защо, когато
правим нещо добро, то
трябва да се казва, за да
може и друг да взаимства
така практика. Благотворителните маратони станаха
практика при нас, правим
постоянно и базари. Така
успяхме да съберем една
част от средствата, които
се използваха. Помогнаха
ни и от Община Бургас.
„Сговорна дружина – планина повдига“ и затова успяхме“, каза още тя.
След приключването на
официалното откриване бе
отслужен и водосвет, а специалните гости, в лицето на
областния управител Вълчо
Чолаков, зам.-кметът по образование Йорданка Ананиев и началникът на РУОБургас инж. Виолета Илиева разгледаха новите стаи.

ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black



Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

18-24 СЕПТЕМВРИ 2020, бр. 409



Празничен старт на различната
учебна година в община Айтос
На училище тръгнаха 2960 ученици,
260 от тях са първокласници
Че тази учебна година ще
бъде по-различна от всички
останали, стана ясно още преди старта й. И на официалното
откриване на 15 септември родителите продължаваха да питат ще се носят ли маски, как и
къде, ще се мери ли температурата всяка сутрин, ще бъдат ли
децата им в изолатор, ако не
дай боже, се закашлят и т.н. И
въпреки че много от родителите не бяха наясно с новата ситуация, това не помрачи нито
тяхното, нито на децата, празнично настроение, нито пък се

отрази на огромното желание
на училищните общности да бъдат традиционно заедно в първия учебен ден.
Първият училищен звънец
удари в Айтос в 8.30 часа на 15
септември. Да чуят позабравения звън на символа на присъственото обучение, в двора
на Средно училище “Никола
Вапцаров” бяха дошли гости,
учители, родители, първокласниците от трите училищни паралелки и учениците от V и VІІІ
клас. За час по-късно беше насрочена празничната среща с
учениците от другите класове,
но най-ученолюбивите бяха дошли още рано сутринта, за да

почувстват атмосферата на
училищното начало.
В 9.30 часа, по традиция, директорът на СУ “Христо Ботев”
Пенка Кирязова тържествено
връчи символичния ключ за началото на учебната година на
един от първокласниците. Четири паралелки първолаци с по
22-ма в клас, техните родители
и близки, както и петокласници и осмокласници, изпълниха
двора на най-старото училище,
видя се нетърпението, с което
са очаквали цветното и усмихнато училищно тържество.

За трета поредна година началото беше дадено с водосвет
за здраве и успехи, отслужен
от отец Димитър, новия предстоятел на храм “Св. Димитър”.
Традиционно беше и участието на училищния Танцов състав “Тракийче” с ръководител
Росица Кавръкова. Първокласникът Калоян изненада присъстващите с прекрасно стихотворение, а новата му училищна приятелка Виктория и
преподавателката по български език и литература Татяна
Йотова “изгряха” в песенен
дует баба и внуче. Вълнуващото училищно тържество водеше Цвета Андреева - препода-

вател по музика, с подкрепата
на Лазарина Янчева, преподавател по български език и ли-

тература.
Новото в първия ден на новата учебна година и в двете

училища са детекторните рамки на входа, които ще измерват
температурата не само на всеки ученик, но и на всеки, който
влиза в училищата, видя «Народен приятел“. Още в първия
ден децата се подредиха в редица, сложиха маски, с които
да минат по коридорите, и търпеливо изчакваха да им бъде
измерена температурата.
Кметът Васил Едрев откри учебната година първо в
СУ “Никола Вапцаров” и час
по-късно - в СУ “Христо Ботев”
- Айтос. “След дългите месеци
на дистанционно обучение и
след ваканцията, днешният 15
септември е много специален
празник за цялата общност.

Даваме началото на една различна учебна година, с надеждата тя да е най-вече здрава
и присъствена! На Вас, скъпи
учители, пожелавам да запазите ентусиазма и усмивките си
от днешния ден! Нека учебната Ви година да бъде присъствена! Нека да водите учебните часове на живо, в класните
стаи. В реално време да бъдете пример за своите ученици.
Защото, в това е силата на българския учител!”, каза кметът в
словото си за откриването на
учебната година.
Още за началото на учебната година в община Айтос,
на страница 4

Празнуваме Деня на
Подкрепете строителството на
православния храм в Дрянковец! независимостта на 22 септември
Новостроящият се храм
„Св. Рождество Богородично”
в село Дрянковец вече е саниран. Така продължаваме делото на отец Ромил, който положи основите, и с много желание, грижа за миряните и вяра
беше поел отговорността за
строителството, съобщиха за
„Народен приятел“ от Инициативния комитет в селото.
ИК – с. Дрянковец благодари на Църковното настоятелство на храм “Св. Димитър”
за подкрепата, и призовава
всеки, който има възможност
да подкрепи богоугодното начинание на дрянковлии, и да
бъде съпричастен - за слава
на Светата единосъщна и неразделна Троица.
Банкова сметка на храм
„Св. Димитър” - град Айтос
за новоизграждащия се храм
„Св. Рождество Богородично”
- село Дрянковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078
6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit
Bulbank - Айтос

С тържествена церемония за издигане на националното знаме с участието на VІ Ученически гвардейски отряд на СУ “Христо Ботев”, и с празнична програма, подготвена
от НЧ “Васил Левски 1860”, Айтос ще отбележи 112 години от Независимостта на България на 22 септември 2020 г., от 11.00 часа, на площад “Свобода”.
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Народен приятел

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

РЕШЕНИЕ
№ 135
По Докладна записка с вх.№ ОбС-287/14.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията,
РЕШИ:
1. Приема Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система
на територията на община Айтос.
2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен приятел“.
Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и 		
0 „възд.се”, проведено на 28.08.2020 г.,
поименно, съгласно приложен списък към
Протокол № 11, т.3. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

НАРЕДБА
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
/Приета с реш.№135/28.08.2020 г., пр.№11/
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията и урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Айтос.
(2) Зелената система на Община Айтос е предназначена да подобрява жизнената среда
и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост.
Чл.2. По смисъла на тази Наредба зелената система обхваща всички площи, оформени със средствата на паркоустройството и декоративната дървесно-храстова растителност
в тях на територията на Община Айтос и в частност на град Айтос, независимо от тяхната собственост, както следва:
1. Озеленени площи и алейни (улични) насаждения върху общински терени;
2. Озеленени площи и декоративната дървесна и храстова растителност на терени, които не са общинска собственост.
Чл.3. (1) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.
(2) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически
лица, които солидарно с причинителя отговарят за неговите действия.
Чл.4. (1) Не подлежат на установяване и обезщетение по реда на тази Наредба вреди
причинени от природни бедствия или при условията на форсмажорни обстоятелства.
(2) В случаите, когато по друг нормативен акт се предвижда специализиран ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността в тях, се прилага съответният нормативен акт.
Чл.5. За опазване на озеленените площи и декоративната растителност в тях от негативното въздействие на вредни вещества и замърсители, изпуснати във въздуха, водите и почвата в количества над допустимите норми, се прилага Закона за опазване на
околната среда /ЗООС/, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците.
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.6. (1) Общински съвет, кмета на Община Айтос и кметовете на кметства са органа
на управление на зелената система.
(2) Кмета на община Айтос или упълномощени от него длъжностни лица ръководят, дават становища, съгласуват и контролират всички възникнали въпроси и проблеми,
отнасящи се до озеленените площи на територията на Община Айтос, съвместно и съгласувано с Главния архитект и ресорния зам.-кмет на Общината.
Чл.7. Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общината длъжностни лица управлява проучването, проектирането, изграждането, стопанисването, контрола
и опазването на тази част от озеленените площи, които са разположени върху общински
терени – публична общинска собственост, при което:
1. организира снабдяването на общината с декоративен посадъчен материал и снабдяването с паркови архитектурни елементи и съоръжения за отдих и спорт, за нуждите на
общинските озеленени площи.
2. дава становища по всички действия от градоустройствено и инвестиционно естество,
провеждани от Главния архитект на гр. Айтос, други общински, държавни органи или институции и частни лица, които засягат озеленените площи на територията на Община Айтос.
3. организира ежемесечен контрол върху изразходването на общинските бюджетни
средства и ежедневен контрол за качественото изпълнение на работите по поддържането и ремонта от фирмите и работниците от общинските програми за заетост, работещи в
озелените площи на територията на град Айтос.
4. дава становище за разполагането на обекти за разносна търговия в общинските зелени площи, след съгласуване с Главния архитект на Общината, без да се засягат затревени и залесени площи. Разрешението се подписва от Кмета на Община Айтос.
5. дава становище за организирането на масови прояви в общинските зелени площи от обществени и други организации, които се разрешават от Кмета на Община Айтос
след внасяне на съответната такса за ползване на територията и изплащане на обезщетения за нанесени вреди на озеленените площи, ако има такива по Тарифата по чл.36 /
Приложение №1/.
6. подготвя документите за организиране на търгове и конкурси за изработване на
проекти и изпълнение на строителство, поддържане и опазване на общинските озеленени площи.
Глава трета
ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.8. Озеленените площи за широко обществено ползване на територията на Община Айтос се организират и управляват на базата на Общ устройствен план на град Айтос /
ОУП/ и подробните устройствени планове.
Чл.9. (1) Изменения в предназначението на отредените за озеленяване площи според
действащия Общ устройствен план /ОУП/ се извършват само по реда на ЗУТ след обществено обсъждане, съгласуване с Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общината длъжностни лица и с компетентните за това контролни органи по околна среда /РИОСВ, РЗИ и др./
(2) Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общината длъжностни лица дава становище по отдаването, изграждането и експлоатацията на нови обекти
за обществено обслужване, спорт и атракции, предвидени по подробен устройствен или
паркоустройствен план, но неизградени до момента в общинските озеленени площи, което се извършва след провеждане на тръжна или конкурсна процедура, чрез сключване на
договор, подписан от кмета на общината.
(3) Предназначението на озеленени площи в частни имоти се променя по реда на Закона за устройство на територията и Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративна растителност /ДВ бр.26 от 30 март.1993г./
Чл.10. (1) При възлагане разработването на градоустройствени, архитектурни и благоустройствени планове Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общината длъжностни лица изисква:
1. Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на териториите, отредени за озеленени площи по действащите градоустройствени планове.
2. Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност и озеленени площи.
(2) Всички задания и проекти за ремонтни и строителни работи по техническата инфраструктура, засягащи елементите на зелената система се съгласуват с Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общината длъжностни лица.
Чл.11. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане,
преместване и/или окастряне на растителност и премахване на озеленени площи се издава след писмено заявление и документ за внесена такса по Тарифата за обезщетения за
причинени вреди на Зелената система. Съгласно /Приложение №1/.
Чл.12. Изпълнителят на строителство е длъжен:
1. Да вземе необходимите мерки за опазване на озеленените площи и декоративната
дървесно - храстова растителност от повреди и наранявания.
2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в определения от общината срок.
3. Да спазва нормативните изисквания при засаждане на декоративна растителност за отстоянието от проводи, съоръжения и сгради. /Приложение №2 към настоящата Наредба/.

Глава четвърта
ОПАЗВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ, ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ
Раздел първи
ОПАЗВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ
Чл.13. Засегнатите озеленени площи при изменение на устройствените планове на различни нива, задължително се компенсират с допълнителни терени за озеленяване, отговарящи на
нормативите за съответните обекти.
Чл.14. (1) Общинските озеленени площи и декоративната растителност в тях се опазват от
община Айтос въз основа на настоящата Наредба.
(2) За опазване на общинските озеленени площи по улици, площади и други пешеходни пространства се забранява :
1. Нанасяне на повреди върху дърветата и храстите чрез чупене и рязане на клони, забиване на пирони, метални и други предмети, нараняване на короната, палене на огън, насипване на
осолен сняг около стъблата и др.
2. Късането и изкореняването на цветя, повреждането на декоративни фигури от тях, унищожаването на представители на парковата фауна, техните местообитания, укрития и гнезда.
3. Ходенето по тревните площи, с изключение на определените за тази цел места, използването им за пикник, преминаване на превозни средства през тревните масиви и паркирането им в тях.
4. Разлепването и забождането на рекламни материали, транспаранти и некролози по дърветата.
5. Правенето на огнища в озеленените площи и детските площадки в тях, паленето на огън в близост до паркова мебел и детски съоръжения /пейки, навеси, перголи, беседки, люлки и т.н./
6. Разполагането и монтажа на метални гаражни клетки;
(3) Озеленените площи, разположени в имоти, които не са общинска собственост на територията на община Айтос се опазват от собствениците им, което включва и полагане на необходимите грижи за тях.
Чл.15. Организацията и планирането на финансирането, определянето на категориите по интензитет на поддържане, самото стопанисване и контролът върху качественото му изпълнение в
общинските озеленени площи се извършва от Общинска администрация чрез упълномощените
от кмета на общината длъжностни лица след съгласуване на бюджетните средства с Дирекция
“ФБДО” на Община Айтос и в съответствие с приетия годишен бюджет.
Чл.16. Стопанисването на общинските озеленени площи се организира от Общинска администрация - Айтос или се възлага на специализирани фирми чрез договор, съгласно проведена
процедура по Закона за обществените поръчки.
Чл.17. Озеленените площи и растителността в междублоковите пространства на жилищните комплекси се опазват от гражданите, живущи там и от общината или предприятието /ЮЛ/, на
която е възложено да ги поддържа.
Чл.18. Стопанисването на озеленената територия, включително и поддържане на чистота
около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракции, разположени в общинските зелени площи е задължение на физическите и/или юридическите лица, които ги експлоатират.
Чл.19. Наемателите на терени – общинска собственост, ползващи открити площи пред търговски обекти, поддържат зелените площи, намиращи се пред тях.
Раздел втори
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ
Чл.20. (1) Разрешение за премахване, преместване и/или окастряне на дълготрайна дървесно - храстова растителност и озеленени площи се издава в следните случаи:
1. За строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана невъзможност за запазване на растителността.		
2. За реконструкция на озеленени площи за широко обществено ползване и реконструкция
на съществуваща растителност по утвърдени проекти.
3. За премахване на сухи и болни дървета, както и на такива, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.
4. При аварии и природни бедствия.
(2) Разрешение за премахване, преместване и/или окастряне на дълготрайна дървесно - храстова растителност и озеленени площи се издава от Кмета на общината.
(3) Разрешение по ал.1 се издава след писмено заявление от собственика или инвеститора и изготвено становище /включено в разрешението и в отговора/ от еколога или специалиста по благоустрояването.
Чл.21. (1) Подлежащата на премахване или преместване дълготрайна дървесна или храстова растителност, както и вредите при нарушения се оценяват по тарифа съгласно Приложение
№1 от настоящата Наредба при:
1.Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат общински озеленени площи.
2.Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се налага премахване на дървесна и храстова растителност
(2) С получения дървесен или друг материал разполага собственика.
(3) Обезщетенията за засегнатата растителност и зелени площи се внася от инвеститора или
собственика в касата на Центъра за услуги на гражданите – Община Айтос.
Чл.22. (1) Премахване или преместване на дървета и храсти, за които има издадено разрешение, се извършва от инвеститора или собственика, чрез специализирана фирма за този
вид дейност.
(2) Не подлежи на обезщетение дървесно - храстовата растителност и озеленени площи, находящи се в частни имоти, за които инвеститора или собственика имат документ /нотариален
акт, договор за наем и др./
Чл.23. На територията на Община Айтос се забранява отсичането или изкореняването на
дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо
от собствеността им.
Чл.24. (1) За опазване на растителността и създаване на нормални условия за нейното развитие при новоизградени обекти и в частни имоти, се спазват нормативно определените разстояния от стъблата на дърветата и храстите до проводи, съоръжения и сгради.
(2) Съществуващите дървета и храсти, които не отговарят на нормативите по Приложение №2 от Наредбата, след подадено заявление в Община Айтос могат да бъдат преместени
или премахнати.
Чл.25. (1) Дървесно – храстовата растителност в терените на учреждения, училища, детски заведения, стопански и обществени организации и в частните имоти, се опазват от съответните им стопани.
(2) Споровете за декоративна дървесно-храстова растителност по границите на имотите или
за неправомерно премахнати дървета и храсти се решава по съдебен ред. Общината дава становище по въпроса, но не взима отношение при решаването му.
Чл.26. При ново засаждане на дървесна растителност в парцелите е необходимо да се спазват най-малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него.
Чл.27. Храстовите видове се засаждат без ограничения за отстояние от границите на имотите. На регулационната линия се допуска оформянето на растителна ограда /жив плет/ в съответствие с Наредба № 7 / 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони към тях.
Чл.28. Опазването на декоративната растителност и озеленените площи за широко обществено ползване, както и дърветата, храстите, цветята и алейните насаждения по улиците и площадите, е задължение на всеки гражданин.
Чл.29. Забранява се и подлежи на санкция:
1.Отсичането на декоративна растителност без разрешение на Кмета на Общината.
2. Събирането на семена, плодове, резници, билки и др. от озеленените площи без издадено
разрешение от Кмета на общината за този вид дейност.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Указанията по прилагането на Наредбата се дават от Общинска администрация чрез
упълномощените от кмета на община Айтос длъжностни лица
§2. “Озеленени площи за широко обществено ползване” са паркове, градини, скверове и зелени площи в междублоковите пространства – публична общинска собственост.
§3. “Поддържането на озеленените площи“ на територията на Община Айтос е дейност
със строително-ремонтен характер, която осигурява доизграждането на обектите и пространствата, агробиологическото състояние и техническата изправност на техните елементи и естетическия им облик, с цел увеличаване на експлоатационните им срокове и обезпечаване на пълноценната им среда за ползване.
§4. “Озеленени площи в извънселищни територии” са крайградски и други извънградски паркове, лесопаркове, озеленени терени за курортни и туристически обекти и комплекси, крайпътни озеленени площи, ландшафтно оформени терени и др.
§5. “Декоративна растителност» е цялото декоративно растително разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви, включени в озелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически
лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
§6. “Прилежащи части» са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, авто и ж.п. гари за поддържането на които са отговорни техните обитатели или ползватели.
§7. “Повторно» е нарушение, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в
сила на наказателното постановление, с което нарушителя е наказан за нарушение от
същия вид.
§8. Настоящата наредба се издава на основание чл.62, ал.10 от ЗУТ и чл.21, ал.2 от
ЗМСМА.
§9. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Айтос с Решение №135 от
Протокол №11/28.08.2020 година и влиза в сила в деня на обнародването й във вестник „Народен приятел”.
§10. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината, който може да дава
тълкувания по нея.
Приложение №1
N Вид на нарушението
1. ТРЕВНИ ПЛОЩИ ЗА 1 М2
а. I категория / централна градска част /
б. II категория / всички останали терени, намиращи се на територията на Община Айтос/
2. ЛЕТНИ ЦВЕТЯ ЗА 1 М2
а. I категория / централна градска част /
б. II категория / всички останали терени, намиращи се на територията на Община Айтос/
3. ПЕРЕННИ ЦВЕТЯ ЗА 1 БР.
4. ПОЧВОПОКРИВНИ ЦВЕТЯ ЗА 1 М2
5. ЖИВ ПЛЕТ – ВЕЧНОЗЕЛЕН 1 М.Л
а.до 5 години
б. над 5 години
6. ЖИВ ПЛЕТ –ШИРОКОЛИСТЕН (листопаден) 1 М.Л.
а.до 5 години
б. над 5 години
7. РОЗИ ЗА 1 БР.
а.до 5 години
б. над 5 години
8. ИГЛОЛИСТНИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ ЗА 1 БР.
а.до 5 години
б. над 5 години
9. ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ ЗА 1 БР.
а.до 5 години
б. над 5 години
10. ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ - ЗА 1 БР
а. Широкоразпространени дълготрайни декоративни иглолистни дървесни видове за 1бр. - бял и черен бор, обикновен смърч, бяла ела, обикновена туя, хвойна и др.
До 4.00 м.
До 7.00 м.
Над 7.00 м.
б. Редки и ценни видове за 1бр. - гинко билоба, лиственица, мура, сребриста ела, сребрист смърч, кедри, либоцедрус, тцуга, тис, кипарис,
секвоя и др.
До 4.00 м.
До 7.00 м.
Над 7.00 м.
11. ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ - ЗА 1 БР
а. Широколистна широкоразпространена дървесна растителност за 1бр.
- айлант, акация, върба, топола, трепетлика и др.
До 5.00 м.
Над 5.00 м.
б. Ценни дълготрайни декоративни широколистни дървета за 1бр. - бреза, ясен, каталпа, пауловния, бук, американски дъб, клен, липа, орех,
конски кестен,софора, шестил,чинар и др.
До 5.00 м.
Над 5.00 м.
12. ЕКЗОТИЧНИ ДЕКОРАТИВНИ ВИДОВЕ И ВИДОВЕ С ДЕКОРАТИВНИ
ФОРМИ - ЗА 1 БР
Магнолия,Лиродендрон,Либуцедрус,Церцис,Криптомерия,Пауловния,Коел
реутериа, Брусонеция, Албиция, Ликвидамбър, Маклура, Габър и др.

Обезщетение в лв.
4 лева
2 лева
45 лева
30 лева
15 лева
2 лева
100 лева
200 лева
80 лева
150 лева
25 лева
50 лева
50 лева
100 лева
30 лева
60 лева

70 лева
120 лева
170 лева

100 лева
150 лева
200 лева

60
80

100
120
150

Приложение №2
Нормативни изисквания за отстоянието на декоративната растителност
от проводи, съоръжения и сгради
Минимални разстояния
до стъблата в метри
дървета
храсти
До външни стени на сгради и съоръжения
5.00
1.50
От бордюри на тротоари и паркови алеи
0.70
0.50
От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и
2.00
1.00
основи на канавки
От основата и ръбовете на откоси и тераси
1.00
0.50
От стълбовете на осветителни мрежи и естакади.
4.00
От основата и ръбовете на подпорни стени
3.00
1.00
От стените на канализационни, газопроводни и топлоп2.00
1.00
роводни тръби
От стените на проходими и непроходими инсталацион2.00
1.00
ни колектори.
От водопроводи и дренажи
1.00
От подземни електрокабели до 2,5 КV
2.00
0.70
От подземни електрокабели над 2,5 КV
3.00
2.00
От слаботокови кабели
1.50
0.70
От горната част на подземни колектори до повърхност1.00
0.50
та на почвата
От надземни улични линии – слаботокови и проводници с
1.50
ниско напрежение до короната на дърветата

№ ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Глава пета
1
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.30. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Ай- 2
тос, ресорния заместник-кмет на Община, кметовете на кметства в общината и компетентните 3
служители от Дирекция „ТСУРР“.
Чл.31. Нарушенията по Наредбата се констатират с акт за установяване на административно нарушение на контролните органи или от упълномощени със Заповед на Кмета на Община- 4
та длъжностни лица.
5
Чл.32. За всички причинени вреди в резултат на отсичане или окастряне на дървета, без раз- 6
решение, виновните лица заплащат обезщетение:
1. Когато причинените щети са отстраними, обезщетението се определя съгласно приложената 7
към наредбата тарифа, но не по-малко от необходимите разходи за възстановяването им.
2. Когато причинените щети са неотстраними се заплаща съответното предвидено в Тарифа- 8
та обезщетение в троен размер.
3. При установено повторно нарушение от същия характер на един и същ нарушител в срок
до три години от влизането в сила на наказателното постановление се налага глоба/или иму- 9
ществена санкция в размер до 5 пъти от стойността на обезщетението .
10
Чл.33. При повреждане на паркови елементи и съоръжения се заплаща за физическите
лица глоба от 100 до 1000 лева, според размера на щетите, установен от комисия, съставе- 11
на от трима члена и имуществена санкция за еднолични търговци и юридическите лица в раз- 12
мер от 500 до 2000 лева.
13
Чл.34. При унищожаване на декоративна растителност или косене на трева без разрешение
от Община Айтос се заплаща глоба от 50 до 350 лева.
Чл.35. За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на Наредбата, на винов- 14
ните лица се налага глоба на физическите лица в размер от 20 до 500 лева, а на Юридически
лица –имуществена санкция в размер от 500 до 2000лв.
Забележка: Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни
Чл.36. Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни постановления, обжалването и изпълнението им се извършва по реда на Закона за административ- електролинии се определят от правилника за устройството и експлоатация на електрическите уредби.
ните нарушения и наказания.
Чл.37. С наказателното постановление се присъждат глобата, обезщетението, изземванеПредседател на
то на незаконно придобитите материали и отнемането на инструментите, с които е извършеОбщински съвет Айтос
но деянието.
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
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Ден на отворени врати в Седмицата
на пожарна безопасност в Айтос
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През септември пожарната обстановка е усложнена
и напрегната, екипите са в непрекъсната готовност
Съгласно решение на
Министерски съвет от
1995 година, огнеборците в Република България честват своя професионален празник на
14 септември. За поредна година периодът от 14 до 18 септември е обявен за Седмица на пожарната безопасност.
Във връзка с празника, Районна служба
„Пожарна безопасност
и защита на населението” - град Айтос организира провеждането на
много прояви, с цел запознаване на местното население със същността и специфичните
особености в дейността
на огнеборците.
През
седмицата

Започва набиране
на преброители за
Преброяване 2021
От 15 септември 2020 година започва набиране на
преброители и контрольори за предстоящото през
януари и февруари 2021 година преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври т.г. кандидатите трябва да
подадат заявление по образец в Общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021.
При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения
и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Най-подходящи са хора, които имат поне средно
образование, занятие в икономическата и финансова сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и
студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време“
от 8:00 сутрин до 20:00 вечер, включително събота
и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират
със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените
лица, жилища и сгради.
Документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени и от сайта на Община Айтос –
aytos.bg.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Хелиос Милк» ЕООД град Бургас информира,
че възнамерява да построи плътна ограда с височина 2 метра около кравефермата си в землището на село Пирне, община Айтос.
Телефон за контакти:
0888792666.

РСПБЗН-Айтос направи равносметка и обстоен анализ на възникналите произшествия от началото на годината до началото на
месец септември. Данните показват, че пожарните автомобили на
РСПБЗН - град Айтос са
излизали по необходимост 192 пъти, при 203
излизания през миналата година, т. е. броят
на излизанията по необходимост е намален
с 5.8%. 41 от пожарите
са с по-значителни загуби (при 46 през 2019
година). Запалванията
в сухи треви и отпадъци са 130, точно толкова са били и през миналата година. 17 пъти
е извършена аварийноспасителна дейност, и
веднъж - друга помощ.
Лъжливите повиквания
са две, при три броя
през 2019 година. В резултат на пожарите е
загинал един гражданин, през 2019 година
пострадаха двама.
Пожарите незначително са намалели,
сравнено със същия период на миналата година, сочи анализът на
службата. На всеки че-

тири дни е имало по три
излизания на екипа. Що
се отнася до месец септември - пожарната обстановка е твърде усложнена и напрегната,
екипите са в непрекъсната готовност.
В предиобедните часове, по време на цялата Седмица, в службата беше открита приемна за граждани. На
17 септември се проведе демонстративно занятие за гасене на пожар в Етнографски комплекс „Генгер“. През
целия ден на 16 септември пък беше обявен
Ден на отворените врати в Районната служба.
Огнеборците посрещнаха много деца, които отблизо се запознаха с професионалната
им работа.
През седмицата всички служители се включиха в дарителска кампания, в помощ на непълнолетните деца на

загиналите при изпълнение на служебния си
дълг огнеборци.
На 11 септември в
двора на службата се
проведе ритуал по полагане на венци от настоящи и бивши служители на паметната плоча на загиналия при изпълнение на служебния си дълг огнеборец
Стефан Цонев. Вечерта, в ресторант „Аетос”
се състоя ХХІІ-та традиционна среща-коктейл
на пожарникари-ветерани и действащи служители.
Кулминацията на проявите ще е участието на
представителния отбор
от службата в международния благотворителен турнир по футбол
на малки врати за служители на МВР в град
Бургас, за купата на
СФК „Свети Никола“ от
18 до 20 септември 2020
година.
НП

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

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

Много активно лято за новия
общински отдел „Благоустрояване”

През това лято Общинската администрация в Айтос
работи нонстоп за подновяване и освежаване на вертикалната и хоризонталната пътна маркировка. През
последните три месеца активно се поставят липсващи
знаци, а старите се подменят с нови. Отдел „Благоустрояване” с началник Мехмедали Руфадов извършва поддръжката на пътната маркировка и знаковото стопанство, и обезопасяването с парапети пред детските градини и училищата.
Поставени са осветителни
тела на пешеходните пътеки на територията на община Айтос. За началото на
новата учебна година пешеходните пътеки пред училища и детски градини са освежени и обезопасени.
Създадена е организация
в централна градска част
за паркиране на автомобили, начертани са паркоместа на част от улица „Цар
Освободител” и „Зумпалов”
площад. С цел облекчаване
на задръстванията, възлови

Новата площадка в ДГ “Славейче”

Мехмедали Руфадов - началник на отдел „Благоустрояване” в Община Айтос

улици в града са вече с еднопосочно движение, предвидено за следващи бюджетни
години е още няколко улици
да станат еднопосочни.
Осева линия, пешеходни
пътеки, нови паркоместа и
пътни знаци със средства от
Бюджет-2020 са изпълнени
на три от централните градски улици, които бяха основно реновирани и реконструирани по вече изпълнен общински проект.

Трета за града интерактивна площадка за обучение на децата по безопасност на движение по пътищата от 303 кв. м беше изградена през месец август в
Детска градина „Славейче”
– град Айтос. За изграждането й Общината инвестира 8000 лева от бюджета.
Бяха спестени пари за проектирането, като проектът
беше изготвен от Мехмедали Руфадов.

Площадката за безопасност на движение съдържа
различни типове кръстовища и пешеходни зони, които в максимална степен пресъздават градската среда.
Ефектът е повишена мотивация на децата за усвояване на правилата за безопасно поведение на пътя и
практическо прилагане на
знанията на интерактивната площадка по БДП.
НП

В Айтос всички искат присъствено обучение
Продължава от стр. 1
260 комплекта с тетрадки, пособия и материали за І клас бяха грижливо подредени в папки, за
всеки пъървокласник в община Айтос. Кметът Васил
Едрев лично ги раздаде на
децата в двете средни училища - СУ “Христо Ботев” и
СУ “Никола Вапцаров” в
Айтос. Общински съветници и общинари зарадваха
първолаците в останалите
айтоски училища и в училищата в населените места.
В Айтос проучване не е
правено, но според преподаватели, почти сто процента от родителите искат
обучението на децата да е
присъствено. «Силно се надяваме да не се налага отново да работим дистанционно», единодушни са айтоските учители. По отношение на носенето на маски, мненията са различни,
но като цяло гилдията прииема и ще спазва препоръките на МОН.
В 9.00 часа звънецът удари в пет училища в общината, други две дадохаа началото в 9.30 часа и 10.00
часа. Гост на тържеството
в ОУ “Атанас Манчев” - Айтос беше Красимир Енчев председател на Общински
съвет - Айтос. Тържеството за първия учебен ден в
ОУ “Христо Ботев” - с. Мъглен уважи зам.-кметът Мариана Димова. Заедно с
учениците и учителите в

Мненията за маските
се разминават

На 15 септември в СУ “Никола Вапцаров”

Кметът Васил Едрев с поздрави и подаръци при първокласниците на СУ “Христо Ботев”, с класен ръководител Катя Велева

Ротари клуб
с дарение за
първолаците
За девета поредна година, в първия учебен ден на
2020/2021 година членовете на Ротари клуб - Айтос подариха над 680 учебни помагала по български език и
математика на първолаците от всички училища в община Айтос.
„Честита учебна година и много здраве!“, са пожеланията на айтоските ротарианци към всички ученици и
учители в общината.

ОУ “Светлина” - с. Тополица с грижа към първолаците

Първият учебен ден в ОУ “Христо Ботев” - с. Мъглен

ПГСС “Златна нива” Айтос новата учебна
година откри общинският съветник Ружди Ахмед. В ОУ “Св.
св. Кирил и Методий”
- с. Карагеоргиево и
ОУ “Светлина” - с. Тополица поздравите на
кмета Васил Едрев
към училищната общност поднесе началникът на правния отдел
в Община Айтос Мюмюн Халил. Кметските поздрави и пожелания в ОУ “Христо Ботев” - с. Пирне, отнесе
Диню Динев - директор
на Дирекция “КОВЗС”
в Община Айтос.
А що се отнася до
притесненията на родителите, те са излишни, защото в училище

децата ще носят маски помалко от 10% от времето.
По думите на просветния
министър, учениците ще носят маски в училище не повече от половин час дневно - в общите помещения.
Препоръките са децата да
прекарват по-голяма част
от времето на открито в
училищните дворове, а не в
коридорите. «Народен приятел“ научи още, че децата,
които имат здравословни
проблеми като астма, с документ от лекар, няма да се
налага да носят маски, но
ще трябва да са по-рядко в
общите части. Според указанията на МОН, ако има
заболял ученик или учител,
няма да се карантинира цялото училище, а съответната паралелка.
НП

Днес започва десетото издание на Международния
благотворителен турнир по футбол на малки вратички, организиран от бургаския футболен клуб „Свети
Никола“. Павлин Ковачев, който е треньор на клуба и
председател на Управителния съвет, е катализаторът
за всичките тези години и основен „виновник“ турнирът да се случва. Каузата е служители на МВР да помагат на децата и съпругите на загиналите си колеги
чрез набиране на средства от турнира. През годините обаче той се развива много, а възможността за помощ е по-голяма. Традиционно участие взимат отбори от съседните страни – Сърбия, Македония, Румъния. Тази година обаче поради ситуацията с COVID-19
за пръв път участие ще вземат само български отбори. Представлява ли това проблем? Ще се съберат ли
достатъчно средства? За волята да поддържаш каузата десет години, репортер на „Черноморски фар“ разговаря с Павлин Ковачев.
Интервю на
Георги РУСИНОВ
- Г-н Ковачев, вече десета
година се нагърбвате с организацията на благотворителния турнир по футбол в
помощ на деца на загинали
служители на МВР. Тази година е малко по-особена за
всички заради пандемията.
Как се отразява това на организацията?
- Миналата година беше в
много добър международен
формат. С много отбори от
Балканите. Надявахме се тази
година да бъде още по-голям,
да се включат колеги и от Гърция и Албания, които бяха заявили желание. COVID-19 обаче
промени нещата. Предвид ситуацията се наложи да го изместим като дата. Традиционно иначе го провеждаме през
май. В момента обаче дори
и колегите от Сърбия, които
трябваше да дойдат, няма да
го направят. Това е, след като
правителството им издаде заповед, че всички сърби трябва
да се приберат до 18:00 часа
в петък, а нашият турнир е в
два дни – петък и събота. Това
е неприятно и никой не би се
съгласил да остане под карантина, затова ги разбирам. Ма-
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рението. Изготвят се протоколи за дарение в два екземпляра, от които единият отива
в дарителя, другият в нашето
счетоводство. От там събраните средства се разделят по
равно между всичките деца
под 18 години. Парите се даряват на майките им. Изключение е едно дете-сираче, което го гледат баба му и дядо му
в Елхово. Имам удоволствието
да го познавам. Миналата година средствата бяха немалко – по 630 лева на дете. Тъкмо беше решил да си купува
колело. Свързахме се с българска фирма, която продава качествени колелета и му
закарахме в Елхово. Тази година иска компютър, за което отново му помогнахме. Такива деца трябва да се поощряват. Пълен отличник е. Другите деца, на които помагаме,
също са много добри деца. Заслужава си.
- Кои са основните дарители - хора от системата на
МВР или бизнесът?
- Бизнесът досега не се е
включвал. Иначе помощ сме
получавали финансово от Областна управа и Община Бургас. Тази година имаме вече
готов направен договор за
5000 лева, които се събраха

рая се колкото мога да ги изчиствам нещата предварително. Интересното е, че издания
назад отбори са имали претенции по жребия – с кой искат да
играят, някакви дребни закачки и така. Но това не е сериозен проблем нещата в крайна
сметка да се случват.
- Това ли е каузата, на която сте се посветил?
- Каузата дойде впоследствие. Първоначално като
правихме организацията през
2010-а по съвсем друг начин
тръгнаха нещата, без някой
да е предполагал, че това ще
е дългогодишна кауза. Тогава създадохме и футболният
ни клуб „Свети Никола“. Впоследствие вече самата кауза
те грабва, без да се усетиш и

Павлин Ковачев,

организатор на
благотворителен турнир:

Доброто заразява,
а каузата ти дава сили
кедонските колеги също съжаляват, че няма да дойдат,
но 80 евро струва един PCRтест. При положение, че си
плащат всички други разноски, при тях нещата стават посложни. Все пак обаче ще имаме делегации от двете страни,
с които си партнираме много
успешно.
- Малко история на самия
турнир. Как изобщо се зароди идеята да го провеждате
с тази кауза?
- Турнирът възникна през
пролетта на 2010-а. Колегите
от Пожарната бяха инициатори
на идеята, а комисар Васил Василев лично помогна много и
беше патрон на турнира, който
се проведе на стадион „Лазур“.
От там нататък с негова помощ
изданието продължи, защото
решихме, че това е важно. Подготовката около него обаче изисква много време и енергия и
затова аз казах, че нямам против да се заема с организацията, с помощта на приятели и
колеги. Имахме турнири, които
се правиха март месец, в зала.
Първоначално участваха много и всякакви отбори. Имахме
издания с по 30 и няколко отбора. Станаха обаче неприятни сцени. Някои дойдоха да си
изливат яда, които явно искаха да се докажат на турнира.
Той обаче е благотворителен и
идеята е да се съберат колкото
може повече средства за децата на наши починали служители от МВР-Бургас. Затова през
последните 5-6 издания на турнира се включват отбори само
от МВР, Министерство на правосъдието и ДАНС.
- Как събирате средствата?
- Счетоводно е съставен
протокол за даряване. Ние
се явяваме посредник на да-

от дарителската акция „Дишай
свободно“. Бащата на Ванко,
който за съжаление почина, е
наш колега от Четвърто Районно управление – Бургас. Той ни
преведе 5000 лева дарение за
нашата кауза, за което много
му благодарим. Синдикалната
организация на служителите в
МВР преведоха 1000 лева. Отборите също ще дарят. 13 са
тази година, този път само от
страната. 12 са от областта и
един отбор ще има от Видин.
Една подарена на нас картина от Светльо Арнаудов сме я
обявили на търг. Първоначалната й цена беше 150 лева,
колкото е минималната такса
за влизане в схемата на турнира. В момента последната
предложена цена е 400 лева
от колега-митничар от Видин.
„Гранична полиция“ – Малко
Търново също ще се включат
в наддаването. Картината ще
присъства на спортния комплекс в „Славейков“ през двата дни, като всеки ще може да
я види и наддава за нея.
- Кога са първите мачове?
- Турнирът, както казах, е
в два дни – петък и събота, а
мачовете започват още от сутринта на първия ден. 8:30 часа
са първите срещи. Ще се играе
едновременно на два терена,
за да може да се изиграят мачовете в групите и четвъртфиналите в първия ден. За втория
ще останат двата полуфинала
и малкият и големият финал.
Съдиите ще са лицензирани от
БФС. Възможно е дори Георги
Видолов да дойде да свири някой друг мач. В годините съм
казвал на участниците никой
да не се сърди на грешки на
съдиите. Първо, и те са хора
и второ – не играем на Световно първенство. Играем за

Тази година финансова помощ ще получат 12 деца на
загинали служители от системата на МВР-Бургас
една много добра кауза.
- Колко деца се възползват от средствата, събрани
от турнира, променя ли се
цифрата им от издание на
издание?
- Да, това е важно, че питате. Всяка година има такива,
които навършват 18 години и
отпадат. Затова се преглеждат предварително. Тази година имаме две деца, които в
момента са вече на 18. Когато обаче трябваше да го проведем турнира през май бяха все
още на 17. Решихме, че няма
да издребняваме и децата ще
останат в списъка. Общата
бройка, на които ще помогнем
финансово са 12 деца.
- Каква е обратната връзка от децата и съпругите на
загиналите Ви колеги?
- На мен ми е трудно сега,
когато събираме парите за
тази кауза. Най ми е трудно
обаче, когато дойдат майките
да получат даренията. Тогава
ми е най-тежко. Тяхната благодарност се вижда, повечето със сълзи в очите ти благодарят. Не съм от най-твърдите, които да издържат на емоции. Трудно ми е. Една година пресаташето на полицията Цвети Рандева ги беше събрала при директора – всички
наедно. В един момент всички
почват да плачат и аз не мога
да се сдържа, признавам. От
тогава я помолих Цвети повече да не организира подобни
събития, защото е много тежко
да се срещнеш с тези съпруги,
децата…(б.а. - дори спомняйки
си за това, Ковачев леко се на-

тъжава и гласът му се променя). Мъже сме, но в такива ситуации емоциите са много.
- За десет години трябва
много трайни приятелства
да са се създали?
- Определено! С колегите
от чужбина много се сприятелихме. С децата също. Хубаво е, когато видиш една кауза
да обединява различни по народност хора. Споделят снимки в социалните мрежи. Балканците сме близки, а други не
са идвали на турнира. Най-далечните ни гости през годините са словенци. Приятелството обединява и то е всичко на
тези турнири. Тази година се
надявахме да е нещо грандиозно, но за всеобщо съжаление, в целия свят ситуацията
е такава.
- В такъв случай очаквате
ли събраните пари да са помалко, или може би щедрият жест на колегата Ви ще
компенсира?
- Мисля, че ще се компенсират и най-малко ще съберем
средства, колкото миналата
година. Ако не толкова, поне
ще сме близо до това. Майките със сигурност ще имат възможност да купят нещо подходящо на децата си. Идеята да
провеждаме турнира през май
е да може до 1 юни всичко да
е раздадено, за да могат да
получат подаръци за Деня на
детето. Сега малко се промениха нещата, но пък сме сравнително в началото на учебната година, така че пак 100% ще
имат нужда от някакви неща
децата, а майките им ще мо-

гат да им ги вземат с наша помощ. Макар че когато и да го
направим изданието, пари винаги ще се съберат и ще могат
да се купят необходимите на
децата неща.
- Мислили ли сте да правите по-често подобни турнири?
- Имал съм предложения, но
за да го правиш по-често, иска
ресурс. Да, няма проблем да
се събираме български отбори, но организацията по едно
такова събитие не е никак лесна, уверявам Ви.
- Имате ли наблюдения
другаде в страната Ваши
колеги да правят нещо подобно?
- Аз лично не съм чул. Миналата година имаше нещо подобно. Дори едва ли не ме обвиниха, че не сме изпратили
отбор. Имаше обаче проблеми по организацията и ние не
можахме да отидем. Колеги от
Враца станаха първи. Но, за
да отговоря – не. Няма такава широка практика. Нашият
турнир се наложи. Особено и
с гостите от чужбина. Тази година и молдовци трябваше да
имаме, колеги от Специалните им части.
- През годините срещал ли
сте някакви упреци?
- Упреци по организацията винаги е имало. На всеки
обаче съм подавал ръка за
разговори и да видим как ще
са ок нещата. На всеки обаче не може да се угоди. Това
е безспорно. Последните няколко години искам да кажа,
че даже няма недоволни. Ста-

искаш да правиш повече и повече. Затова в един момент започнахме и детски турнир, където пък да могат децата да се
радват. Първоначално беше
през лятото, но впоследствие
решихме да е през зимата –
януари или февруари. Около
ваканциите. Тази година не
го проведохме, защото от миналата година нещо неприятно ми държи влага. Общината
и „Спортни имоти“ ни предложиха база за ползване, а имаше в един момент хлапета, които къртят напред-назад, събарят кофи с боклук, разхищават
водата, изливайки я по терена.
Първо, че това е опасно, защото някой може да се подхлъзне и да падне лошо. Второ, че
е обидно такова разхищение.
Реакция от родителите пък изобщо нямаше. Питаха ме тази
година, но засега това е. Иначе благотворителният ни турнир си стана традиция. Хората
го знаят. Надявам се един ден
да дойдат приятелите ни от цял
свят – Италия, Франция, Германия. Да се надяваме тази
световна измама с коронавируса да отмине по-бързо.
- Заразява ли доброто?
- Разбира се. За десет години видях достатъчно примери
покрай турнира, а и след него,
как хора се променят, продължават със собствени каузи, помагат. Определено си заслужава това, което правим.
- А докога смятате да продължавате?
- Докогато мога (б.а. - смее
се).

ТемидA
бургаска
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Съдебна сага между баща и син
продължава вече осма година
Две завещания с една дата и
два нотариални акта за един
имот са в основата на спора
Панайот ГЕОРГИЕВ
Съдебна сага между баща
и син от Айтос продължава
вече осма година. В редакцията на „Черноморски
фар“ дойде Димитър Карталов – бащата, за да разкаже
за липсата си на вяра в правосъдието.
Цялата сага касае нотариално заверено и собственоръчно написано завещание, подписано от покойната майка на Димитър през
далечната 1992-а година. Тя
написала, че след смъртта
си оставя на единствения
си син Димитър Карталов
цялото си движимо и недвижимо имущество – земеделски земи, имот в село Дрянковец и частта й от къща на
айтоската улица „Паркова“.
3/4 от къщата трябва да отидат при сина й, след като
останалата 1/4 е наследил
от вече покойния си баща.
Завещанието на Мара
Карталова – майката на Димитър е поставено в бял
плик и е образувано нотариално дело №647 от 1992-а
в Районен съд – Айтос. На
плика е записано, че е прието от Карталова за пазене
на 14.08.1992-а. Подписала,
заедно с районния съдия.
Всичко това е описано от
съдията по вписванията в
Районен съд – Айтос в „Протокол за обявяване на саморъчното завещание" на
22.10.2013-а пред Димитър
Костадинов Карталов.

Малко преди съдията да
напише протокола за обявяване на завещанието в полза на Димитър Карталов,
синът му Костадин Карталов се явява пред нотариус
в Бургас, за да покаже друго завещание на свое име
от покойната си баба. "Протокол за обявяване на саморъчно завещание, оставено на съхранение в дома",
придружен с акт за смъртта
на Мара Карталова на
28.12.2012-а е издаден от
бургаски нотариус. Нотариусът и Костадин Карталов
преподписват линирания
лист с т.н. завещание и то
остава на съхранение в бургаската кантора. Така на
практика вече има две завещания за едни и същи
имоти, от един и същ завещател, написани в един и
същи ден, но за две различни лица – баща и син.
След като се сдобива със
завещание Костадин окупира къщата и не допуска родителите си да влязат. От
този ден, вече в продължение на осем години за Димитър и съпругата му Юлия
мъката продължава, а достъпът до дома им в Айтос е
забранен.
Притеснен от поведението на сина си, Димитър потърсил пазеното в съда завещание, и с документ за
наследници, се сдобива с
нотариален акт за къщата
през 2014-а. Така за един и
същи имот са издадени и

два нотариални акта - на бащата и на сина. И започват
съдебните дела, до последното - в Бургаския апелативен съд. Решение казва, че
завещанието на Костадин
Карталов е новото и отменя
това в полза на баща му.
Следва изводът, лишен от
логика - че Мара Карталова
в един ден е написала две
завещания, като е заплатила такса за пазене в съда
на едното от тях, което уж
вече е отменила с друго. В
един и същи ден.
„При тази ситуация, съдът
е следвало да констатира,
че не са налице обективни

ОБЯВА
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
(ИАРА), със седалище: гр. Бургас, ул. „Княз Александър
Батенберг“ № 1, обявява търг с тайно наддаване за
продажба на движими вещи – моторни преводни средства (11 броя употребявани автомобили) – частна държавна собственост (Приложение № 1), публикувано в
интернет страницата на ИАРА - www.iara.government.bg
в рубрика „Уведомление“.
Търгът ще бъде проведен на 07.10.2020 г. от 10:00
часа в сградата на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз
Александър Батенберг“ №1, ет.3, Заседателна зала.
В търга могат да вземат участие всички български и
чуждестранни физически или юридически лица, лично
или чрез изрично упълномощен представител. Огледът
на вещите се извършва на 02.10.2020 г. от 9:30 часа
до 17:30 часа, в присъствието на представител на ИАРА, на адрес:
- гр. Бургас, 5-ти километър (бивша ветеринарна
клиника) за движими вещи с тръжни номера №№ 1, 2,
3, 5, 7 8, 10 и 11, със съдействието на г-н Деян Георгиев – Специалист, моб.тел. 0885 111 828;
- гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 73 /база на Напоителни системи ЕАД/, за движима вещ с тръжен номер
№ 4 със съдействието на г-н Цветомир Цветков – Старши инспектор РК, моб. тел. 0888 788 128;
- гр. Червен бряг, ул. "Васил Левски" № 2, за движима вещ с тръжен номер № 6 със съдействието на г-н
Симеон Симеонов – Главен инспектор РК, моб. тел.
0887 212 621;
- гр. София, бул. "Св. Климент Охридски" /в двора на
сервиз ДАВИТ ЕК/, за движима вещ с тръжен номер №
9 със съдействието на г-н Генади Лицов – Началник
Сектор „Рибарство и контрол – гр. София“, към Отдел
„Рибарство и контрол – Западна България“, при Главна
дирекция „Рибарство и Контрол моб. тел.
0887 212 928.
Тръжната документация е безплатна и може да бъде

изтеглена от интернет сайта на ИАРА.
Внасянето на депозит за участие в търга се заплаща
по следната банкова сметка на ИАРА, като изрично се
посочва и тръжния номер на всяка отделна вещ:
IBAN BG86 UNCR 75273159055701
BIC UNCRBGSF
При Уни Кредит Булбанк
Размерът на депозита е 10% от началната тръжна цена.
Всеки участник може да направи наддавателно предложение за една или повече от движимите вещи, предмет на тръжната процедура. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Когато
двама или повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез
жребий.
Тръжните документи се подават от кандидата или негов изрично упълномощен представител, в непрозрачен плик.
Краен срок за подаване на документи за участие в
търга – до 17:30 часа на 06.10.2020 г. на адрес: гр.
Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1, ет.2, Деловодство.
Към заявлението (Приложение № 3) кандидатите
следва да представят и следните документи:
1. За ЮЛ или ЕТ – удостоверение за съдебна регистрация/справка от Търговски регистър;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Копие от нотариално заверено пълномощно при
упълномощено лице;
4. Копие от документ за внесен депозит.
Спечелилите търга участници следва да заплатят по
банкова сметка на ИАРА предложената от тях цена в
срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.
За допълнителна информация: тел: 056/876065 и
0884/687574

критерии, според които да
прецени кое от завещанията е първо и кое последващо. При такава невъзможност да бъде ясна истинската воля на завещателката,
същата е следвало да бъде
приравнена на „липса на
завещателна воля", твърди
адвокатът на Димитър през
2016-а. А при липса на завещателна воля, Димитър Карталов би бил единственият
собственик на спорния
имот, по силата на наследяване на имота по закон от
своите родители.
„В завещанието на сина
ни Костадин има добавки и
прибавки, а законът категорично не позволява това.
Много пъти искахме друга
експертиза, защото направената в Айтос графологична експертиза не е категорична. Убеден съм, че дори
в Апелативния съд решението е взето предварително.
Нарочно или не, никой не
иска да вникне в същността
на делото. Сигурен съм, че
завещанието, което представя Костадин, е манипулирано. Айтоският съд вдигна ръце и си направи отвод. Изпратиха делото в
Карнобатския съд да даде
указания - съдията там потвърди, че има нарушения и
го върна обратно. Следващата инстанция беше Бургаски окръжен съд, после –
Бургаски апелативен съд.
Всички преписват едно и
също решение. Има прокуратура и разследващи, които не искат да си свършат
работа“, ядосва се Димитър.
През цялото време, докато разказва дългогодишната сага, Димитър е емоционален и не крие сълзите си.
„На съдебното дело в БАС
показах на съдийката папката с всички документи и
поисках да бъдат разгледани. Тя ми отговори: „Господине, ние с документи не
работим!“. Прехапах си езика от възмущение. Уважавам българския съд като институция, иначе щях да я попитам: „Щом не работите с
документи - с финикийски
знаци ли работите?“, разказва той.

Димитър губи и съня си
вече в продължение на няколко години. Категоричен
е, че синът му е фалшифицирал завещанието, тъй като
има достъп до къщата и найвероятно е намерил черновата на баба си.
Той и съпругата му отглеждат животни и имат работилница в близкото до
Айтос село Дрянковец.
Един-два пъти седмично се
завръщали в къщата на
„Паркова“, когато баба Мара била още жива. Живеела в сутерена, а внукът - на
етажа.
Свадата между син и родители започнала малко
преди смъртта на бабата.
Димитър разказва за униженията, които са търпели
от сина си, обидите, заканите. Въпреки това не вярвали
докъде ще се стигне, тъй като им е роден син. Майката
на Димитър обаче още приживе го съветвала да издаде нотариален акт. Според
него явно е усещала какво
крои внукът й.
След като вече нямат достъп до дома си в Айтос, Димитър подава иск за провъзгласяване на нищожността на завещанието в
полза на Костадин Карталов. Бащата твърди, че то е
с невярна дата, съдържа поправки и добавки и не е писано и подписано от Мара
Карталова. Димитър представя и доказателства.
„Представеното от Костадин завещание е с дата 12
август 1992 година, но тогава баба му Мара не е била
на 75 години, както е посочено в съдържанието му.
Допълнително е изписана
цифрата „62", над първоначалната „75". Нещо повече вещото лице, извършило
графологичната експертиза, признава, че „не е изследвало кой е направил
поправката и е изписал допълнителната цифра", казва
бащата.
Не е даден отговор и за
„възрастта" на хартията, на
която е написано оспорваното завещание, предвид
разликата от 13 години. „Заключението е непълно, което поражда съмнения в констатациите на 78-годишното
вещо лице. Да е жив и здрав
човекът!“, казва още Димитър и добавя, че все пак вещото лице е констатирало и
друго – известно различие
при подписа на Мара Карталова и така в съдебната
зала останали много неизяснени въпроси за верността на документа.
Затова той поискал повторна експертиза с три вещи лица, поставяне на допълнителни задачи пред
графолозите и нова технико-химическа експертиза.
Но тези искания били оставени без уважение във всички съдебни институции.
„Преди това, Костадин
води дело за клевета срещу
нас с иск за 32 хиляди лева.
Спечели делото в Районен
съд – Айтос, обжалвахме го
в Бургас, преписката стигна
до Върховния касационен
съд. В крайна сметка спечелихме делото. Когато съдията от Бургаски окръжен съд
попита Костадин: „Господине, това не са ли Вашите ро-

дители?", той отвърна: „Тези
хора не ги познавам - те никога не са живели на улица
„Паркова". Тогава на жена
ми й стана лошо, един прокурор я хвана и я изнесе на
ръце", разказва още Димитър.
Драма има и със съдияизпълнител. Семейството
трябва да бъде въведено в
едната четвърт от дома си.
Когато отиват до къщата
обаче, тя е заключена. Чакат известно време, когато
в крайна сметка синът се
показва и отключва. Веднага обаче звъни в полицията,
че в дома му имало чужди
хора. Когато пристигат униформените, Костадин кротва. Димитър подписва протокола, който трябва да подпише и синът му. Тръгва да
се качва нагоре, а Костадин
не допуска майка си в къщата с демонстративно отношение.
„След тази история решихме, че е крайно време да
спрем да гледаме на него
като на наш син. Аз в крайна сметка влязох, но не ме
допусна в стаята, където ми
е касата с оръжието. На жена ми й стана лошо, затова
аз отидох до магазина да й
взема нещо сладко. В това
време той вече сменил патроните на вратите. Това е
за няма и 10-15 минути. Отиваме да подаваме жалба в
полицията, където разбираме, че той не се е подписал
на протокола. Заплашил полицаите, че с връзките на
жена си ще ги уволни“, продължава огорченият баща.
След тази история в рамките на година и два месеца
по думите му прокурорът не
разглежда жалбата му.
След още 10 месеца пристигнало постановление, което няма нищо общо с жалбата на Димитър. Огорчен,
той е решен да съди въпросния прокурор, както и съдията, произнесъл се първи
по делото, откъдето тръгват
и всички проблеми за семейството.
В същото време синът му
е завел дело за делба, по
което ВКС трябва да е провело заседание на 16 септември. Димитър не е обнадежден след горчивия си
опит със съдебната система, но е категоричен, че няма да се остави. Съпрузите
настояват делото да бъде
върнато за ново разглеждане от друг състав със задължителни указания, относно
процесуалните действия на
съда при новото разглеждане на делото.
В крайна сметка, имотът
по презумпция е щял да остане на сина на Карталови,
защото дъщерята никога не
е имала претенции към нея.
„Но той, зад гърба ни го
присвоява, и то с измама.
Представете си само - нотариусът в Бургас издава протокол за завещание на „четири очи". Откъде е бил сигурен, че това завещание е
подписано от майка ми?!
Видно от протокола - представен е само смъртен акт.
Защо не е поискал удостоверение за наследници, в
което е написано името Димитър Карталов, а не Костадин Карталов?!“, пита покрусеният баща.
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Спряган за член на Бандата на
Рижите се бори за награда в риалити
Тодор Желязков е
добре известно име
сред младите в Бургас
Петър НИКОЛАЕВ
Започна вторият сезон на предаването „Игри на волята“ по „Нова
телевизия“, а сред участниците личи името на
един добре познат бургазлия. Тодор Желязков
е сред 12-те мераклии
да спечелят формата,
който ще продължи 3
месеца. Името на 33-годишния мъж преди време бе забърквано като
част от печално известната в морския град
Банда на Рижите. Той
дори е сред хората, които са преки свидетели
на убийството на лидера на бандата Калоян

му, тъй като били по анцузи.
Най-нашумелият случай в крими хрониката
около него от близкото
минало бе преди четири
години, когато пред зала „Младост“ той бе
арестуван при акция.
„Жена ми ме остави
до „Младост“, аз слязох
по стълбите и отидох
към залата по кикбокс.
В този момент в гръб ми
се извика: „Стой, не
мърдай!“. Бях повален с
електрошок. Чух два изстрела със стоп патрон,
попаднаха явно в раницата, а те могат да причинят увреждания. Взе-

Желязков е повече от мотивиран да спечели голямата награда в „Игри на волята“

Бразилското джу-джицу
страст на Тодор Желязков

Бургазлията (вдясно) обича да се гмурка за рапани

Стоянчов – Голямата Рижа, който бе застрелян
преди 11 години в комплекс „Меден рудник“.
Този факт бе споменат и
от самия Желязков във
визитката му при представянето му на „Игри
на волята“.
„Пред очите ми убиха
един от най-добрите ми
приятели, други отидоха
в затвора“, каза още
той.
Преди години неговото име присъстваше и в
няколко други инцидента, предимно такива в
бургаските дискотеки.
Той бе обвинен, че е
скочил на бой на гард в
дискотека „Елит“. Отново с охрана в нощно заведение бе другият скандал, в който бе замесена личността на боеца,
като той бе набеден, че
е нанесъл удари по двама гардове на местна
чалготека, защото не допуснали него и аверите

е

спасили живота, откъсвайки го от лошата компания.
„За щастие при мен се
случиха две неща, които
ми спасиха живота –
първо бойните изкуства,
а след това моите деца.
Дълго време се занимавах с бокс, но когато се
захванах с бразилско
джу джицу животът ми
се преобърна. Това не е
просто моят спорт, това
е моят начин на живот.
То не те учи да се биеш,
а да се справяш с трудните ситуации, както в
залата, така и на ринга,
така и в живота. За две
години – имаме три европейски титли. Тука в
тази зала от пишлемета
ги превръщаме в мъже“,
категоричен е боецът.
Желязков казва, че в

верен на думата си и определено е истински капитан на отбора на „Ловците“. Това му поведение се харесва на част
от съотборниците му,
други обаче смятат, че
спортната злоба и хъсът
в него надминават границата на нормалното.
Затова не случайно и
отношението им на тях
към бургазлията варира
в двете крайности. Първоначално той бе сред
номинираните от своя
отбор, но успя да се
справи отлично в битките и да се спаси. След
това пък неговите хора
от „Ловците“ го избраха
за капитан, тъй като
виждат способността му
той наистина да бъде
лидер и да се справя добре в тази му роля.

предаването „Игри на
волята“ е заради своето
семейство. Ако спечели
голямата награда от
100 000 лева с парите ще
си закупи голяма къща.
Бургазлията дава ясно
да се разбере, че при
него задна няма и в риалити формата ще бъде
такъв, какъвто е в залата и в живота – истински
лидер. До момента той е

Докъде ще стигне Тодор Желязков в едно от
най-гледаните родни риалити предавания е загадка, но определено от
това, което се вижда до
момента, той дава сериозна заявка за финала,
а и предизвиква голям
интерес сред публиката,
заради колоритното си
поведение и огромното
желание за успех.

голямата

ха да ме ритат, вързаха
ме с белезници. Задърпаха ме в ъгъла, за да не
ме гледат хората. Взеха
да ме бият пак“, твърдеше тогава Желязков в
предаването на Милен
Цветков. Според него
цялата тази история е
била с цел разчистване
на стари сметки с пострадалия охранител от
„Елит“, който работил и
към спецполицията.

В момента Желязков
е загърбил стария си начин на живот, като се
занимава активно със
спорт. Бургазлията е инструктор по бразилско
джу джицу в местен
клуб, който се развива
повече от успешно, а
състезателите му не
спират да трупат медали. Самият Тодор Желязков признава, че
спортът и любовта са му
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Цар Борис слушал тайно
радио в двореца

Поля Станчева

Два документални филма
разказват историята на БНР
Светлин СВЕТЛЕВ
Два филма за историята на Българското национално радио са включени
в програмата на Международния фестивал на документалното историческо кино – DOCK 2020,
който за трета поредна
година се провежда в
Бургас. Зрителите ще могат да гледат „Олово срещу словото“ (2015 г.) и „От
града към света“ (2019 г.)
Първият филм е посветен
на 80-годишнината на Българското национално радио и разказва за създаването и миналото му, а
вторият за регионалните
му станции.
Сценарист и режисьор
на филмите е Поля Станчева, генерален директор
на Радиото в периода
2001 – 2007 г. и сегашен
програмен директор на
медията.

„Историята на Българското национално радио,
която разказвам е всъщност и историята на България през 20 век. Ако
дойдете да гледате тези
филми, ще научите много
интересни неща! От филма „От града към света“

Кадри от филмите

ще узнаете кой спря музиката на Радио Бургас
още преди да е стартирало и кои са неговите приятели. Ще разберете също коя е първата радиостанция в България. И
още, че Радио Скопие е
функционирало като регионална станция на Радио София.
В първия филм „Олово
срещу словото“ също има
любопитни факти. Например как младият цар Борис, страстен радиолюбител, си е позволявал да
слуша само тайно радио
в двореца и как Радио

София спасява една от
най-известните песни по
време на Втората световна война на Лили Марлен
от нейните цензури. Ще
разберете още защо
именно радиото дава
първия генерален директор на телевизията - Леда
Милева."
Филмите ще бъдат
представени като част от
програмата на Международния фестивал на документалното историческо
кино на 22 септември, в
Културен център „Морско
казино“ от 15 и от 16.30
часа, при вход свободен.

70 осмокласници в три паралелки С маски или без, в ОУ „Елин Пелин“
започнаха учебната година в Морското откриха учебната година нормално
Георги РУСИНОВ

„Черноморски фар“
70 са осмокласниците, които за пръв път прекрачиха
прага на Професионалната
гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св.
Никола“. За пръв път от
много години са сформирани три паралелки - „Корабоводене“ с 25 ученици, „Корабни машини и механизми“ (КММ) с 19 ученици и
„Митническа и данъчна администрация“ с 25 ученици.
Заради COVID обстановката, на тържеството по
случай откриването на учебната 2020/2021 година присъстваха само учениците от
осмите класове. Останалите възпитаници на Морското училище влязоха в класните си стаи в 8:30 часа с
необходимите средства за
защита и получиха насоки
за провеждане на учебен
процес в условията на пандемия.
Бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов
„Свети Никола“, известна
още като Морското училище,
започна
новата
2020/2021 година с въвеждането на иновации в обучението. Те важат за периода
2020/2025 година, когато завършват учениците, приети
сега в 8 клас. Иновациите
са за специалностите „Корабоводене“ и „Корабни
машини и механизми“. Те
се въвеждат в изпълнение
на програмата на Министерството на образованието и науката и отговарят на
изискванията на Международната конвенция за вахтената служба (STCW).
Целта им е да осигурят
перспектива на завършващите учебното заведение.

Иновациите в специалността „Корабоводене“ дават възможност на завършващите Морското и придобили квалификация „Корабен рулеви“, след едногодишен стаж да получат автоматично сертификат „Квалифициран моряк палубна
команда“. Иновациите в
специалността „Корабни
машини и механизми“ дават на завършващите възможност да придобият квалификация „Корабен моторист“ и след едногодишен
стаж да получат сертификат
„Квалифициран моряк машинна команда“.
Иновациите се прилагат и
благодарение на методическите указания на Морска
администрация. Във връзка
с подготовката и изменение
на Наредба 6 и осъществяване на теоретична подготовка на морските лица, завършващи професионалната гимназия, те ще придобият правоспособност за управление на яхта до 300
бруто тона регистър след

извършване на плавателния стаж и въз основа на
преминатия учебен процес.
Всички специалности са
с разширено изучаване на
английски език (корабен),
втори чужд език - руски.
От 1 септември 2019 година гимназията, която беше
държавна, бе прехвърлена
на Община Бургас, която
полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със
съвременни технологии,
както и за повишаване качеството на образованието.
В момента гимназията цялостно обновява учебно-материалната си база, в това
число учебни работилници,
кабинети, спортен комплекс, компютърни зали,
включително софтуерно управляеми тренажори.
Ръководството на Морското училище сключи редица споразумения за практики на своите ученици с
морския бизнес, университети и държавни институции.

С маски или без, учебната година в
ОУ „Елин Пелин“, в най-големия бургаски комплекс „Меден рудник“, стартира нормално.
Репортер на „Черноморски фар“
видя, че по-голяма част от учениците
не бяха с маски на лицата. Почти
всички обаче все пак носиха предпазното средство.
По-голямата част от децата се подредиха в двора на школото, където с
музикално-танцова програма започнаха тържествата.
Бърза анкета сред родителите показа, че масово са против това децата им да ходят с маски на училище.
„Пълна глупост е това. Те цяло лято
така или иначе си играеха заедно.
Кому е нужно сега в час да стоят с
маски и да се задушават“, коментира
баща на ученик в ОУ „Елин Пелин“.
Ден преди 15 септември, пред сградата на РУО-Бургас се проведе про-

тест на бургаски родители
срещу носенето на маски в
училище. Беше им отговорено, че до следобед ще има
окончателно решение. До такова обаче не се стигна. Въпреки това в първия учебен
ден масово родителите изпратиха децата си на училище
без маски на лицата.

Чф
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Нов спонсор за „Нефтохимик“
Волейболният „Нефтохимик 2010“
(Бургас) ще има нов спонсор. Днес
в зала „Младост“ ще бъде подписан
договор с онлайн букмеймъра
WINBET. Повече параметри ще бъдат оповестени на самата пресконференция, на която ще присъстват
кметът на община Бургас Димитър
Николов, Огнян Томов, председател
на УС на ВК „Нефтохимик 2010“, Десислава Колева-Иванова – марке-

тинг мениджър на WINBET, Николай
Желязков – старши треньор на
ВК „Нефтохимик 2010“. Междувременно шампионите на България завършиха селекцията си с национал.
Бургазлии подписаха с младия Николай Колев, който миналата година дебютира в състава на „лъвовете“. До момента центърът се състезаваше за родния си „Черно море“
(Варна).

В „Черноморец“ - притеснени от съдийството
преди дербито с „Марица“
4 Днес става ясно кой ще свири
срещата

4 „Излизаме на нож“, заяви
почетният президент Тома Томов
Михаил КОЛЕВ
В лагера на „Черноморец“ (Бургас) са притеснени относно съдийството за дербито с „Марица“ (Пловдив). Това призна пред вестник „Черноморски фар“ почетният президент на „акулите“ Тома Томов. До момента от ръководството
на бургаския тим са недоволни от отсъжданията на арбитрите в техните двубои, като се надяват това да не се повтори и в срещата в събота. Двубоят между двата отбора, които са и
преки конкуренти за
промоция във Втора лига, е от 17 часа на стадиона в квартал „Кършияка“. Все още не е ясно
коя съдийска бригада ще
ръководи срещата, като

яснота по въпроса ще
има днес.
„Разговарях с председателя на ЗС на БФС Пловдив Димитър Енчев
и му обясних, че не е
нормално от шест срещи до момента в първенството, на пет от тях арбитри да са ни били съдии от Пловдив. Той
обясни това, че при тях
имало много съдийски
бригади и затова така се
получавало при разпределянето. Шеговито го
попитах дали и сега на
мача с „Марица“ няма
да ни сложат пак пловдивски рефери, но той
бе категоричен, че такъв
вариант няма. Очаква се
за дербито да бъде изпратена съдийска група
от Ямбол или Сливен, като това ще стане ясно
днес. Определено обаче

сме притеснени как ще
ръководят съдиите мача
в събота, имайки предвид как ни се свири досега. Правят си каквото
поискат, има някакви на-

строения срещу нас“, заяви Томов.
Извън съдийските драми обстановката в тима
на „акулите“ преди важния мач е страхотна, а

настроението сред играчите – отлично, увери почетният президент на тима.
На линия като титуляр
се очаква Любомир Бо-

жинов, който в предния
кръг срещу „Несебър“
поигра 20 минути, завръщайки се след травма по
време на лятната подготовка. В отбора се завръща и Мустафа Мустафа, който също лекуваше контузия. На инжекции ще играе Мирослав
Радев, който има здравословни проблеми и
желанието на треньорите на „Черноморец“ е
той да изкара целия мач
срещу „Марица“ и в понеделник да се оперира,
като след това ще отсъства за около месец.
„Хвърляме се на нож,
очакванията са ни да
стане здрав мач, в който ние да излезем крайни победители“, добави
Тома Томов.
Във временното класиране „Черноморец“ и
„Марица“ (Пловдив) са с
еднакъв брой точки – 13,
заемайки съответно пета и четвърта позиция.

Бургас може да приеме
Момичета и кадетки влизат в
грандове за Купата

БОРБА

схватки в зала „Бойчо Брънзов“
Михаил КОЛЕВ
Бургас ще бъде домакин на
Държавното лично-отборно
първенство за момичета и
кадетки. Схватките са в зала
„Бойчо Брънзов“, а техническата конференция в хотел
„Авеню“. Толеранст - 1 кг.
Програмата за шампионата е следната:

18 септември, петък
17:00 часа - Техническа
конференция - хотел „Авеню“
- нова сграда
18:00 часа - Жребий за
двете възрасти
19 септември, събота
8:00 часа - Мерене - зала
„Бойчо Брънзов“
10:00 часа - Елиминации,

„Надежда“ (Доброславци) - „Миньор“
(Перник)
„Партизан“ (Червен бряг) - продължава
без игра
„Беласица“ (Петрич) – „Литекс“ (Ловеч)
„Загорец“ (Нова Загора) - „Хебър“ (Пазарджик)
„Родопа“ (Смолян) - „Пирин“ (Благоевград)
„Извор“ (Горски извор) - „Септември“
(Симитли)
„Дунав“ (Русе) - „Янтра“ (Габрово)
„Оборище“ (Панагюрище) - „Добруджа“
„Свети Никола“ (Бургас) - „Спортист“
(Своге)
„Светкавица“ (Търговище) - „Созопол“
„Дреновец“ - „Струмска слава“ (Симитли)
* Мачовете ще се играят на 30 септември

репешажи, финални срещи
и награждаване
Участие ще вземат и
представителките на борцов клуб „Бургас“, като очакванията на треньора Николай Дачев са по-скоро
за достойно представяне и
трупане на опит, отколкото за печелене на медали.

„Черноморски фар“

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Добрил Михайлов Георгиев, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овчарник в ПИ
с идентификатор 32737.10.186, м. „Старите лозя“, с. Индже войвода, Община Созопол“.
Лице за контакти: Добрил Георгиев
Тел.: 0888 506996

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

В централата на БФС беше изтеглен жребият за втория предварителен и първия редовен кръг от турнира за Купата на България. Своите съперници научиха всички отбори от efbet Лигата, включително и грандовете. Носителят на трофея „Локомотив“
(Пловдив) ще играе с победителя от двойката между „Загорец“ (Нова Загора) и „Хебър“ (Пазарджик). На шампиона „Лудогорец“ ще предстои гостуване в Бургас или
Своге. Победителят измежду „Ботев“ (Ихтиман) и „Нефтохимик“ (Бургас) ще приеме ЦСКА, а „Левски“ ще гостува на „Партизан“ (Червен бряг).
ВТОРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ
„Спартак“ (Варна) – „Локомотив“ (София)
„Чавдар“ (Троян) – „Кариана“ (Ерден)
„Черноморец“ (Балчик) - „Витоша“ (Бистрица)
„Ботев“ (Ихтиман) - „Нефтохимик“ (Бургас)
„Севлиево“ - „Локомотив“ (Горна Оряховица)

ПЪРВИ РЕДОВЕН КРЪГ
„Спартак“ (Вн)/„Локо“ (Сф) – „Арда“
„Ботев“ (Ихт)/„Нефтохимик“ – ЦСКА
„Загорец“/„Хебър“ – „Локомотив“ (Пловдив)
„Родопа“/„Пирин“ (Блгрд) – „Берое“
„Надежда“ (Добр)/ „Миньор“ (Пк) – „Ботев“ (Враца)
„Оборище“/„Добруджа“ – „Ботев“ (Пловдив)
„Партизан“ (Червен бряг) – „Левски“
„Свети Никола“ (Бс)/„Спортист“ (Св) –
„Лудогорец“
„Светкавица“/„Созопол“ – „Етър“
„Черноморец“ (Бч)/„Витоша“ (Бист) –
„Септември“ (София)
„Севлиево“/„Локо“ (ГО) – „Славия“
„Извор“/„Септември“ (Сим) – „Монтана“
„Дреновец“/„Струмска слава“ – ЦСКА
1948
„Чавдар“ (Троян)/„Кариана“ – „Царско
село“
„Дунав“ (Рс)/„Янтра“ – „Черно море“
Победителят от „Беласица“ – „Литекс“ се
класира директно за втория кръг
* Мачовете ще се играят на 20-22 октомври 2020 година
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Чф

Булевард

Ръчно изработените
картички – новият хит

Black

Cyan Magenta Yellow

Парламентарни
бонбони пристигнаха
в „Черноморски фар“

Стандартните картички все повече губят в надпреварата

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България изпълнява съвместно с DAYKO – Фондация за опазване на природната среда, Република Турция, международен проект по Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme, CCI No.
2014TC16I5CB005.
Проект CB005.2.12. 012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране на гнездата и разпространението им, да се представи план за действие с консервационна
програма, да се повиши капацитета и информираността на отговорните институции и
човешките ресурси от двете страни на границата, да се организират дейности в защитените територии на двете държави, което директно допринася за опазването на
видовете червена горска мравка и индиректно до съхраняване на биоразнообразието в трансграничната зона. В момента в рамките на проекта се реализира съвместно българо-турско проучване на популацията на видовете червена горска мравка и
конкретно Formica pratensis в региона на Странджа, идентифицират се гнездата и се
полагат усилия за опазването и съхраняването им.
Имайки предвид съществената роля на Formica pratensis за състоянието на екосистемата в Странджа, опазването на вида е от ключово значение. Formica pratensis е
естественият хищник на Lymandria dispar caterpillars – най-разрушителният вредител в
дъбовите гори на Странджа в трансграничния регион и съхранението му ще допринесе значително за овладяване на щетите, нанесени по дъбовите масиви в Странджа.
Във връзка с изпълнението на проекта в периода 20.09.2020 - 22.09.2020 г. на територията на провинция Къркларели, Република Турция и 25.09.2020 г. – 27.09.2020 г. на територията на Бургаска област, се планира провеждането на две 3-дневни обучения –
трансгранични събития, в които ще вземат участие представители на компетентните
институции и заинтересовани страни от двете страни на границата, както и българския и турски екип, реализирали съвместното проучване. По време на събитията ще
се представят и дискутират резултатите от проведеното проучване, ще има практически посещения на терен, ще се обсъждат възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа, ще се разискват
общи екологични проблеми и решения в пограничния българо-турски регион, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата
Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма
за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020,
CCI No2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност
единствено на Сдружение „Европа и Ние“ и по никакъв начин не трябва да се
възприема като израз на становището на Европейския съюз или на
Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Доц. д-р Николай
Димитров, д.н.

Проф. д-р Владимир
Данов, д.н.

Хиляди спасени сърца
Д-р Наталия
Дочева

Д-р Владимир
Корновски

Бургас 8000, бул. „Ст. Стамболов“ 73
тел. 056 / 703 003, e-mail: info.bs@heartandbrain.bg

