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Паркингът пред 
блок 425 в 

комплекса ще 
се позабави

Липса на специалист на щат затвори 
Отделението по хематология

100 години

100 години

90 СемейСтва вЛизат в 
НебОСтъргача в медеН рудНик

Георги РУСИНОВ 
Силвия ШАТЪРОВА

До месеци 90 семей-
ства ще имат възмож-
ността най-накрая да вля-
зат в апартаментите си в 
една от най-известните 
сгради в Меден рудник – 
Небостъргача. Това стана 
ясно по време на общест-
вено обсъждане на бю-
джета за 2020 в най-голе-
мия бургаски комплекс.

Инж. Чанка Коралска, 
заместник-кмет по стро-
ителството към Община 
Бургас, обясни, че адми-

нистрацията се е анга-
жирала и е предвидила в 
бюджета средства за за-
вършване на паркинг пред 
прословутата сграда, ко-
ято остана недовършена 
заради фалит на инвес-
титора.

Тя обясни, че пред-
писание за това има от 
Министерски съвет и от 
омбудсмана. Коралска до-
бави, че след паркинга ще 
бъде пуснати и асансьорът 
и електрозахранването на 
сградата, за да могат се-
мействата най-накрая да 
влязат в домовете си.4u
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„захари Стоянов“ ще борят задръстванията
закриват 
бившите 

утайници на 
Нефтозавода 
през 2025-а
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Площадки 
за горене на 

отпадъци в бургас 
засега няма да има

турски завод забавил 
завършването на 
„арена бургас“
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Получател пак е българската фирма на 
македонския гражданин Блаже Игнатовски

Георги РУСИНОВ

Площадки за горене на 
отпадъци в Бургас засега 
няма да има. Това става 
ясно от отговор на шефа 
на РИОСВ-Бургас инж. 
Тонка Атанасова до об-
щинските съветници от 
ДБГ-Бургас. Тънкият мо-
мент идва от последния 
абзац на отговора. В него 
Атанасова пише следното:

„В заключение Ви ин-
формирам, че към насто-
ящия момент няма постъ-
пили нови инвестиционни 
предложения от юридиче-
ски лица за осъществява-
не на дейност на площад-
ката на „Топлофикация-
Бургас“ ЕАД, както и че за 
заявените такива през 
2018-а три броя инвестици-
онни предложения за из-
гаряне на RDF и въглищен 
прах на територията на 
дружеството от директора 
на РИОСВ-Бургас са изда-
дени решения за прекра-
тяване на процедурата от 
20.12.2019-а“.

Стоян Грозев от ДБГ ко-
ментира пред наш репор-
тер, че въпросните инвес-
тиционни намерения са 
прекратени от РИОСВ-
Бургас, но са насочени по 
компетентност до Минис-
терство на околната среда 
и водите и Изпълнителна-

та агенция по околна сре-
да. Нещо, което писахме 
още преди Нова година, 
когато депутатът от БСП 
Николай Тишев също има-
ше питания по темата с 
площадките. Излиза, че 
нещата все още са в за-
стой. 

„Видях интервю с изпъл-
нителния директор на 
„Топлофикация-Бургас“ 
ЕАД, по чиито думи изле-
зе, че няма да изпълняват 
тези инвестиционни наме-
рения, тъй като са ги посъ-
ветвали да не го правят, 
защото в района на „Топ-
лофикация“ са и другите 
два завода. Това донякъде 
е успокояващо. Докумен-
тите доколкото знам са 
спрени от февруари 

2019-а“, заяви Грозев.
От отговора на РИОСВ-

Бургас става ясно още, че 
в комплексното разреши-
телно на „Топлофикация-
Бургас“ ЕАД влизат един-
ствено разрешения за го-
рене на природен газ и би-
омаса. Освен това Атана-
сова отговаря и, че друже-
ството постоянно подлежи 
на проверки от Изпълни-
телната агенция като по-
следната такава е от нача-
лото на годината. При про-
верките на са констатира-

ни нарушения, свързани с 
изгаряне на горива и суро-
вини различни от разре-
шените.

„Отговорът е задоволи-
телен. Той е такъв какъвто 
очаквахме, че ще бъде. Ис-
кахме да го имаме черно 
на бяло, за да знаем какво 
се случва. Ясно е, че горят 
биомаса в „Топлофика-
ция“. Няма лошо, има дос-
та добри технологии за то-
ва и не виждам някакво 
притеснение“, поясни Гро-
зев.

820 водачи хвърчат с  
превишена скорост

Джигитът със 165-те км/ч вече е издирен и глобен
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в Бургас засега няма Да Има

след варна хванаха незаконен 
италиански боклук и в Бургас

Георги РУСИНОВ

Само за седмица на тери-
торията на Община Бургас 
са регистрирани 820 нару-
шения за превишаване на 
скоростта. От Областна ди-
рекция на МВР-Бургас зая-
виха пред „Черноморски 
фар“, че засилените про-
верки за нарушаване на 
скоростта, алкохол, непра-
воспособни водачи, както и 
пияни и надрусани зад во-
лана продължават.

Неправилно пресичащите 
пешеходци и водачите, от-
немащи предимството им, 
също са обект на проверки. 
15 души са глобени, че са 
пресекли неправилно, дока-
то 9 шофьори са с глоби за 
отнето предимство на пе-
шеходец на пешеходна пъ-
тека. Настъпили са и 4 про-
изшествия с пострадали. 
Едно от тях е по причина от-
немане предимство на пе-
шеходец на пешеходна пъ-
тека.

Фрапиращият случай с 
джигита, шофирал със 165 
км/ч на селски път край сун-
гурларското село Вълчин, 

има развитие. Както „Чер-
номорски фар“ писа, 23-го-
дишният младеж, нарушил 
разрешената скорост със 
105 км/ч, е Илхан М. от шу-
менското село Средковец. 
Шефът на КАТ-Бургас коми-
сар Неделчо Рачев се пох-
вали, че той вече е издирен 
от шуменските им колеги 
след добрата колаборация 
между двете дирекции. Съ-
що така му е връчен фишът, 
който е необжалваем. Ил-
хан го грози глоба от 1100 
лева, но ако заплати в 14-
дневен срок от връчването 
му, може да се възползва 
от 30% намаление. Тогава 
ще дължи 770 лева, което 
пак си е рекордна глоба.

„Ние редовно обменяме 
информация за груби нару-
шения на скоростния ре-
жим, когато водачи с фра-
пиращи скорости са от дру-
ги региони. Свързваме се 
незабавно по телефона, 
правим справка, информа-
цията се подава на съответ-
ните взаимодействащи 
структури и незабавно за-
почват да се издирват лица-
та. Да не си мислят, че мо-

гат да се крият. В справката 
излиза всичко – къде жи-
вее, какво работи, колата 
лична ли, лизингова ли е, 
ако е лизингова веднага се 
търси на кой се води и т.н. 
Няма как да се избяга от та-
кива нарушения“, обясни 
комисар Рачев.

Той поясни, че подобна 
практика има за всякакви 
нарушения и престъпления, 
тези с грубите прояви обаче 
са приоритетни.

„Такива водачи създават 
реална опасност от ПТП, 
каквото е да се движиш по 
второстепенен път със 165 
км/ч. Повечето такива са с 
усещането, че само на ма-
гистралата и на входовете 
на Бургас пращаме патру-
ли. И на второстепенни, и 
третостепенни пътища, къ-
дето има прави участъци и 
където опасността да на-
правят тежко ПТП, дали са-
мостоятелно, дали челен 
сблъсък, разполагаме мо-
билните си камери. Изтегля-
ме ги, после пак ги връща-
ме. Там, където не очакват, 
там ги слагаме“, предупре-
ди шефът на КАТ-Бургас. 

За 7 дни:

Дона МИТЕВа

В момента тече разпределе-
нието на квотите за улов на 
калкан.

„И тази година ИАРА запази 
прилагания в последните 5 го-
дини принцип  при разпреде-
ление на квотите, основан на 
историческите нива на улови-
те на заинтересованите учас-
тници. По този начин продъл-
жихме да изпълняваме анга-
жимента за стабилен и дълго-
срочен подход при разпреде-
лението на риболовните въз-

можности“, коментира доц. д-р 
Галин Николов, изпълнителни-
ят директор на Агенцията.

В изпълнение на ангажимен-
тите от министерските декла-
рации от София и Малта, при 
тазгодишното разпределение 
на квотата за улов на калкан е 
предвидено допълнително сти-
мулиране на представителите 
на дребномащабния риболо-
вен флот – лодки до 12 метра, 
които ще получават допълни-
телни точки. Основната цел на 
този подход е да се насърчи 
екологичния подход на рибо-

лов с щадящи околната среда 
риболовни уреди.

През 2020 година квотата на 
България за улов на калкан бе 
увеличена от 57 на 75 тона, с 
което се запази позитивната 
тенденция за постепенното 
увеличаване на възможности-
те за риболов на този ценен 
вид за риболова в Черно мо-
ре.

Окончателно  колко тона 
калкан ще се ловят по север-
ното и колко по Южното Чер-
номорие ще стане ясно в края 
на месеца.

Стимулират дребномащабния флот при 
разпределение квотите за улов на калкан
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„Черноморски фар“

Днес, 20 януари, ВиК 
стартира строителни дей-
ности за подмяна на водо-
проводната мрежа под ули-
ца „Средна гора" в ЦГЧ. 
Проектът ще се изпълни на 
етапи. Първият от тях ще е с 
продължителност един ме-
сец - от 20 януари до 20 фев-
руари 2020 година. За целта 
от понеделник ще бъде за-
творен участъкът от улица 
„Цар Симеон I" до улица 

„Оборище". Налага се въ-
веждането на временна ор-
ганизация на движението, 
която да отвори фронт за 
изкопните работи, съобща-
ват от пресцентъра на Об-
щината.

След полагането на нови-
те водопроводи Община 
Бургас е готова да ренови-
ра цялостно улица „Средна 
гора". Това ще се случи още 
тази година. Проектът пред-
вижда нова асфалтова на-
стилка, тротоари, отводни-

телна система и ново ос-
ветление. „Средна гора" е 
една от улиците, по които 
ще се осъществява транс-
портното обслужване на 
новата Библиотека.

Община Бургас има гото-
ви проекти и желание за 
обновяването на още много 
улици, но изчаква първо 
ВиК да смени амортизира-
ните тръби отдолу, за да не 
се плаща два пъти за раз-
копаване и ремонт на едно 
и също място.

Таксата на то

820 водачи хвърчат с  
превишена скорост
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вик започва подмяна на водопроводи 
по улица „средна гора“

Общински съветник предлага 

бездомни котки в Бургас

Слагат на тезгяха 
тузарски комплекс 

край Несебър

Дона МИТЕВа

Частен съдебен изпъл-
нител обявява първа пуб-
лична продажба на имот, 
собственост на „Да турс“ 
ЕООД, намиращ се в мест-
ността Чаирите - Несебър. 
Площта му е 4997 квадрат-
ни метра. Изградени в 
имота са 19 къщи на два и 
три етажа и хотелска част 
с ресторант, СПА-център, 
35 апартамента  и офиси. 
Има изграден открит ба-
сейн. Оградата е от сме-
сен тип – масивна, зида-
на, облицована с естест-

вен камък и дървена, де-
коративна. Теренът е с из-
разена денивелация и с 
настилки и облицовки от 
естествен камък и зелени 
площи, засети с множе-
ство декоративни дърве-
та, растения и храсти.

Общата начална цена  
на имота е 2 651 027.00 ле-
ва. Публичната продажба 
се провежда от 19 януари 
до 19 февруари в Районен 
съд - Несебър. Наддава-
телните предложения ще 
бъдат отворени на 20 фев-
руари в 13.30 часа.

Георги РУСИНОВ 
Снимки:  
Борислав ПЕНкОВ

Община Бургас е заинте-
ресована вендинг-системата 
да заработи. Това заяви за-
местник-кметът на общината 
Красимир Стойчев в отговор 
на граждански въпрос по 
време на общественото об-
съждане на бюджета за 
2020-а.

Стойчев потвърди това, ко-
ето „Черноморски фар“ писа 
преди няколко месеца – бан-
ковата гаранция на румън-
ската фирма Uti е усвоена. 

„Парите са в Община Бур-
гас. Срещата се проведе в 
моя кабинет. Ние сме заин-
тересовани докрай тази сис-
тема в пълната й величина да 

работи. Политиката ни е да 
не отидем настроени на нож 
и да прекратим договорите и 
да влезем в една спирала на 
съдебни дела. Напротив, ка-
то партньори е важно всичко 
това да се довърши. Те това 
го разбраха. Разбраха и че 

сме в абсолютното си право. 
Изчакахме ги до последния 
работен ден и усвоихме бан-
ковата гаранция“, заяви той.

Сагата с неработещите  ав-
томати по автобусните спир-
ки, които би следвало да про-
дават билети и карти за град-

ския транспорт, продължава 
още от стартирането на но-
вата транспортна система 
през 2016-а. Дълго време уп-
равителят на „Бургасбус“ 
инж. Петко Драгнев казва-
ше, че машините не работят, 
защото не са получили ли-
ценз от НАП. Впоследствие 
обаче въпросният лиценз бе 
получен, но дотова да можем 
да си купуваме билетчета за 
електронните карти от вен-
динг машините, не се стигна. 

Припомняме, че те ще пус-
кат хартиени карти с елек-
тронен носител. На тях ще 
могат да се зареждат опре-
делен брой пътувания и ще 
работят на принципа на елек-
тронните карти. Разликата е, 
че след като се изхабят пъту-
ванията на хартиената, тя ня-
ма да е необходима повече.

Машините иначе работят 
по думи на Драгнев, дори и 
тестове в автобуса са го по-
казали. Проблемът идва от 
там, че разработчиците не 
могат да ги накарат да дават 
справки. Софтуерът не е на-

писан така, че да дава ин-
формация за наличните банк-
ноти вътре, както и броят на 
картите. Това дава възмож-
ност в един момент машина-
та да не може да върне рес-
то.

Заместник-кметът Красимир Стойчев: 
Заинтересовани сме вендинг-системата да заработи



Георги РУСИНОВ

Важни инфраструктурни 
обекти ще се реализират в 
най-големия бургаски ком-
плекс „Меден рудник“ през 
2020-а. Това стана ясно от 
провелото се обществено об-
съждане на Бюджет -2020 на 
Община Бургас. Обикновено 
към това винаги има засилен 
граждански интерес от стра-
на на живеещите в компле-
ксите, но тази година при-
състваха не повече от 15-ина 
души. Общинските съветни-
ци също не бяха много – че-
тирима.

Какво ще се случи в ком-
плекса представиха замест-
ник-кметовете – Красимир 
Стойчев, Йорданка Ананиева, 
Весна Балтина, инж. Чанка 
Коралска, Диана Саватева 
и териториалният директор 
Магдалена Манолова.

Сред по-важните проекти, 
които ще реализира общината 
в Меден рудник е Младежкият 
културен център. Той ще е 
място, където ще се провеж-
дат културни събития от про-
грамата на Община Бургас. 
Центърът ще разполага с под-
ходящи зали, в които ще се 
провеждат бизнес форуми и 
обучения. Много от събития-
та, които ще се организират 
на това място, ще са насочени 

към младите хора, подчерта 
заместник-кметът Йорданка 
Ананиева. Проектът ще се фи-
нансира по Норвежката про-
грама, като Община Бургас ще 
осигури част от средствата от 
своя бюджет.

Красимир Стойчев обяс-
ни, че индустриалната зона 
в Индустриалния и логис-
тичен парк ще се разшири. 
Неговата втора фаза на раз-
витие предвижда изгражда-
нето на промишлена зона при 
пътния възел Бургас - Средец 
- Созопол.

Вече е стартирала процеду-

ра за проектиране и изграж-
дане на ново полицейско уп-
равление в Меден рудник, 
стана ясно при представяне-
то на бюджета за 2020 година. 
То ще се намира в района на 
закрития басейн. Заместник-
кметовете поясниха, че ра-
йонът е избран умишлено, 
тъй като е в близост до се-
лото, където продължава да 
има криминогенни елементи. 
Проектът за новата сграда се 
финансира от общината, а из-
граждането й ще стане с пари 
от Министерство на вътреш-
ните работи.

Чф4 Тема на деня20-21 яНУаРИ 2020

Важни инфраструктурни проекти  
се реализират в Меден рудник

Две кръгови кръстовища, ко-
ито ще бъдат изградени на бу-
левард „Захари Стоянов“, ще 
борят задръстванията в Меден 
рудник. Към момента това про-
дължава да е единственият 
вход и изход на комплекса.

Едното ще е при отбивката 
за квартал „Горно Езерово“, 
а другото при улица „Георги 
Попаянов“. Тепърва пред-
стои да започне проектиране-
то на кръговите кръстовища. 
Продължават и инвестицион-
ните проучвания за изгражда-
нето на обхода на Меден руд-
ник, стана ясно по време на 
обсъждането. 

Заместник-кметът инж. 
Чанка Коралска добави, че 
се предвижда подмяна на се-

гашното осветление с нови 
енергоспестяващи лампи на 
двата булеварда – „Тодор 
Александров“ и „Захари 

Стоянов“. Това е част от про-
екта на Община Бургас за по-
стигане на по-добра енергий-
на ефективност.

През 
2020-а:

Георги РУСИНОВ 
Силвия ШаТЪРОВа

До месеци 90 семейства 
ще имат възможността най-
накрая да влязат в апарта-
ментите си в една от най-из-
вестните сгради в Меден руд-
ник – Небостъргача. Това ста-
на ясно по време на общест-
вено обсъждане на бюджета 
за 2020 в най-големия бурга-
ски комплекс.

Инж. Чанка Коралска, за-
местник-кмет по строителство-
то към Община Бургас, обясни, 
че администрацията се е анга-
жирала и е предвидила в бю-
джета средства за завършва-
не на паркинг пред прослову-
тата сграда, която остана не-
довършена заради фалит на 
инвеститора.

Тя обясни, че предписание 
за това има от Министерски съ-
вет и от омбудсмана. Коралска 
добави, че след паркинга ще 
бъде пуснат и асансьорът и 
електрозахранването на сгра-
дата, за да могат семейства-
та най-накрая да влязат в до-
мовете си.

Във връзка с това обаче 
заместник-кметът посочи, че 
ще се променят инвестици-
онните намерения на Община 
Бургас. Парите първоначално 

са били заделени за паркинг 
до блок 425 в комплекса и об-
лагородяването на квартал 12. 
Сега обаче тези два проекта 
ще получат известно забавя-
не. Коралска все пак бе опти-
мист, че ще могат да старти-
рат през лятото.

Една от най-високите сгра-
ди в страната – 30-етажният 
небостъргач в Меден рудник, 
има печална слава. След 10-
годишна сага собствениците 
на апартаменти най-накрая 
ще могат да влязат по домове-
те си. Идеята за небостъргача 
тръгна през 2008 година и тряб-
ваше да бъде реализирана 
през 2012-а. Повечето от соб-
ствениците си закупиха апар-

таменти на зелено още преди 
билдингът да е готов на цени 
от 430 до 630 кв.м. За строител-
ството трябваше да пристигне 
и кран от Франция.

След това фирмата-стро-
ител „ГМ-строй“ фалира. 
Сградата дори започна да се 
руши преди да е завършена на-
пълно. Собствениците на пър-
вите етажи се настаниха, като 
нямаха вода и ток, защото ня-
маха Акт 16.

Около 150 бяха продадени-
те апартаменти от проекта на 
"ГМ Строй", като част от оби-
тателите се бяха сдобили с но-
тариални актове преди фирма-
та да бъде обявена в несъсто-
ятелност.

Паркингът пред блок 425 ще се позабави

Бившите утайници на 
Нефтозавода ще бъдат закри-
ти през 2025-а. Това заяви за-
местник-кметът на Община 
Бургас Весна Балтина в отго-
вор на жител на Меден рудник. 
Тя добави още, че те са оста-
нали извън приватизационния 
договор и са отговорност на 
държавата.

След различни проведе-
ни срещи кметът Димитър 
Николов е получил уверение, 
че утайниците ще бъдат закри-
ти през 2025-а.

„Да се надяваме до тога-
ва този ангажимент на дър-
жавата да бъде спазен“, каза 
Балтина.

След 10-годишна сага

Две кръгови кръстовища на булевард  
„Захари Стоянов“ ще борят задръстванията

Михаил КОЛЕВ

Търговци, които имат обек-
ти на улица „Александър 
Георгиев-Коджакафилията“ в 
комплекс „Меден рудник“ се 
оплакаха, че бус лентата пречи 
на техния бизнес. Причината 
е, че те няма къде да спрат, 
за да заредят със стока свои-
те магазини. Освен това кли-
енти, които са с автомобил, 
също няма къде да паркират, 
за да посетят обектите. За този 
проблем сигнализира Златина 
Стоянова, която е една от по-
търпевшите.

Заместник-кметът по строи-
телство инж. Чанка Коралска й 
отговори, че на този етап няма 
какво да се направи. 

„Когато се е правил проек-
тът се взело в предвид, че тези 
имоти се зареждат от вътреш-
на страна, а не от тази към ули-
цата. Вие там имате паркинг 
пред самите магазини и няма 
пречка зареждането да става 

там“, каза още тя. 
Търговците обаче заявиха, 

че пречка има, защото пар-
кингите са пренаселени и няма 
къде да се паркира. Те допъл-
ниха, че не искат магазините 
им да се превръщат в музеи.

За подобен проблем в цен-
трална градска част, кой-
то вече е разрешен, разкри 
Красимир Стойчев, замест-
ник-кмет по „Финанси, бюджет 
и икономика“. Там наредбата 
за обществен ред разреша-
ва на търговци в периода от 

22 часа до 8 часа да спират 
за престой в бус лентата, за 
да могат да заредят със стока 
обектите си.

Стойчев призова магази-
нерите в Меден рудник да по-
дадат молба до постоянната 
Комисия по транспорт и без-
опасност на движението към 
Община Бургас и те от своя 
страна да решат в кои часо-
ве може да бъде позволено 
спирането в бус лентата на 
улица „Александър Георгиев - 
Коджакафалията“.

След питане от гражданин, администрацията обясни, че няма проблем 
при желание в комплекса да се изградят още пенсионерски клубове.  
В момента те са 5Слабо бе присъствието на общественото обсъждане тази година

До месеци 90 семейства 
влизат в Небостъргача

Михаил КОЛЕВ

Приоритет през тази година в Меден руд-
ник ще е извършването на ремонти на тро-
тоари и възстановяване на стари пешеход-
ни пътеки. Това заяви заместник-кметът по 
строителство инж. Чанка Коралска по вре-
ме на обсъждането на Бюджет-2020 в най-го-
лемия бургаски комплекс. Идеята е да се на-
учим да вървим повече пеша и затова иска-
ме да акцентираме за удобствата на пешехо-
дците, добави тя.

„През изминалата година основната ни цел 
в Меден рудник бе да създадем повече пар-
коместа и смятам, че се справихме повече от 
добре, тъй като изградихме над 1300 такива. 
Сега основната ни задача са ремонт на тро-
тоарите в комплекса, за да могат по-лесно да 

се предвижват по тях жителите, най-вече хора-
та с увреждания и майките с количките. Там, 
където може, тротоарите ще бъдат асфалти-
рани”, каза още инж. Коралска.

Относно пешеходните пътеки стана ясно, че 
подобно на тези в някои части на Бургас и в 
Меден рудник старите пътеки ще бъдат пре-
боядисани с трайни бои. Средствата ще бъдат 
осигурени изцяло от общинския бюджет, а дей-
ностите ще стартират през февруари.

Освен това системата от камери за видео-
наблюдение на обществени места в компле-
кса ще бъде разширена. Това предвижда мон-
тирането на нови устройства, които ще имат 
възможността да заснемат лица и автомо-
били много по-детайлно. Камерите ще спо-
могнат за подобряване на сигурността и об-
ществения ред.

Приоритет тази година са  
тротоарите и пешеходните пътеки

Търговци се оплакват от бус лентата 
на улица „Коджакафалията“

Проваляла им бизнеса

Закриват бившите утайници 
на Нефтозавода през 2025-а
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Продължава от броя на „Народен при-
ятел“ на 13 януари т.г.

МАЙ

Май започна с празници и подготовка за 
изборите за членове на Европейския парла-
мент на 26 май 2019 година. Традиционният 
събор в село Пирне беше най-запомнящият 
се от 15 години насам. Айтоските ветерани 
откриха активния туристически сезон, а Об-
щина Айтос стартира кампания за събиране 
на излязло от употреба електрическо и елек-
тронно оборудване. Годишно отчетно събра-
ние проведе Териториалната съюзна органи-
зация на хората със зрителни увреждания - 
Айтос. Кметът Васил Едрев посъветва хора-
та със зрителни увреждания „Бъдете по-от-
крити, споделяйте проблемите, за да ги ре-
шаваме заедно”. Обявена беше акцията за 
кръводаряване в Айтос, Ангел Джамбазки 

дойде да се види с айтозлии предиз-
борно, Ивелина Василева пък посети 
село Пирне.

Във връзка с изборите за членове на 
Европейския парламент от Република 
България проведоха обучение с учас-
тниците в секционни избирателни ко-
мисии в община Айтос. По това време 
младите огнеборци от Община Айтос и 
Община Руен премериха сили в ХVІ-то 
районно състезание на МПО „Млад ог-
неборец”. Общината обяви ученически 
конкурс за колаж на тема тютюнопу-
шене, организиран от МКБППМН. Пак 
през месец май Комисията подари на 
айтоските ученици и вълнуващ спекта-
къл срещу насилието. 

По общински проект ремонтираха 
Дома за стари хора, кметът Васил Ед-
рев покани учителите и културните дей-
ци на традиционна празнична среща в 
навечерието на 24-ти май. Айтозлийка-
та Геновева Зафирова издаде пета кни-

га - „В шепот тайнствен заслушана”, а клубо-
вете „Млади възрожденци“ се събраха на ре-
гионална среща в Айтос. На срещата на мал-
ките родолюбци дойде лично Васил Василев 
- председател на Общобългарския комитет 

„Васил Левски”.
34 изявени ученици бяха номинирани за Го-

дишните награди на Община Айтос за 24-ти 
май, кметът ги прие и поздрави в заседател-
ната зала. По същото време Клубът по сво-
бодна борба проведе Градски турнир за на-
градите на Община Айтос с участието над 
100 деца. 

Негово Преосвещенство Eпископ Йеротей 
отслужи тържествена Света Литургия в Ай-
тос, а айтозлии се радваха на безплатен ин-
тернет в парка още на „Славееви нощи 2019”, 
благодарение на бързата реакция на Общи-
ната по Инициативата на Европейския съюз - 
WiFi4EU. През май Община Айтос имаше още 
един проектен успех - получи безвъзмездно 
финансиране от 85 хиляди лева за поредно-
то ново спортно игрище.

Три читалища получиха юбилейни награди 
за 24 май, по време на тържественото шест-
вие на детските градини и училищата. Айтос 
отбеляза 75 години от гибелта на Ченгелие-
ви и Манчев, за първи път в „Народен при-

ятел“ бяха публикувани спомените на Балю 
Калчев.

В ход беше ремонтът на основни градски ули-
ци в Айтос - 2 млн. лв. инвестира Община Айтос 
за улични и тротоарни настилки в града.

Общината покани Мариус Куркин-
ски и изненада просветителите с мо-
носпектакъла “Черното пиле”. Откри-
ха процедура по отдаване под наем 
на язовири – публична общинска соб-
ственост, а гражданската инициати-
ва за паметник на загиналите айтос-
ки воини влезе в заседателната зала, 
за да получи одобрението на местния 
парламент. Пак тогава стана ясно, че 
10 секции в града и в 3 в селата ще 
гласуват машинно на 26 май.

Евроизборът мина спокойно, по-ак-
тивно гласуваха в селата. 50 бяха из-
бирателните секции в община Айтос, 
общо 26 200 граждани имаха право на 
глас. ПП „ГЕРБ“ беше първа полити-
ческа сила, следвана от ДПС и БСП. 
Айтоският зоопарк отпразнува 50-и 
рожден ден с уникален детски праз-
ник. Децата бяха и участници, и зри-
тели на юбилейния празник.

(Продължава на стр.2)
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

20-21 ЯНУАРИ 2020, бр. 358 

Община Айтос информира гражданите, че на 20 януари 2020 
година (понеделник), от 10.30 часа, в Актовата зала на Дирек-
ция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване 
и спорт”, на II-я етаж в сградата на бившия АПК, ще се проведе 
открита приемна за граждани от община Айтос с регионалния 
представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда дър-
жавната политика в областта на равните възможности и рав-
ното третиране на всички граждани на територията на Репу-
блика България. 

Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, ре-

лигия, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и 
не бива да стават причина за неравенство, привилегии или ка-
квито и да било други прояви на нетолерантност. За постига-
нето на тази нелека задача са необходими усилията на цялото 
гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира граж-
даните, срещу които се проявява дискриминация и се наруша-
ват техните граждански права, и им оказва методическа помощ 
при подаване на жалба, ако това е необходимо.

Ирина Иванова - Регионален представител на КЗД-Бургас
Тел: 056/826082, GSM: 0895507339   

Приемна на Комисията за защита от 
дискриминация в Айтос на 20 януари 2020 г.

Айтоската 2019-а на страниците  
на вестник „Народен приятел“

ПоКАНА
Ротари клуб - Айтос организира среща с проф. Влади-

мир Данов - изпълнителен директор на Българския кар-
диологичен институт, на тема „Лекарската професия, за-
болявания на сърдечно-съдовата система и тяхното съ-
временно лечение”! 

Отправяме покана към всички заинтересовани - меди-
цински работници, педагози, ученици, пациенти, граж-
дани и общественици. 

Вход свободен! Заповядайте! 

Срещата ще се проведе на 23 януари (чет-
въртък), от 14.30 часа, в Заседателната зала 
на община Айтос.



(Продължава от стр. 1)

ЮНИ

Общинският съвет одобри пред-
ложение на кмета за неотложни ре-
монти на общински пътища и улич-
ната мрежа, а Ботевци развяваха 
знамето на Община Айтос по стъп-
ките на Ботевата чета - Детски тур-
нир по спортен риболов организи-
ра Ловно-рибарското дружество, 
Общината пък организира два 
спортни традиционни турнира на 
стадиона за 1 юни - по спортна ак-
робатика и футбол. В Деня на Ботев 
и падналите за свободата на Бъл-
гария, ботевските гвардейци пове-
доха тържествено шествие от над 
500 айтозлии, с венци и цветя към 
двата паметника на Христо Ботев в 
Айтос. Вапцаровският „ОРЕЛ- 160” 
стана областен фаворит на „Млад 
огнеборец 2019” в Руен, а Ротари-
Айтос подари традиционно вело-
състезание на децата. Четвъртите 

класове на СУ „Никола Вапцаров” 
изненадаха с концерт за завърш-
ване на началния училищен етап, 
а учителите от Клуб „Вяра” пъте-

шестваха преди лятната си вакан-
ция. Инициативните доброволци 
от БМЧК-Айтос поканиха децата в 
“Царство на доброто”, а с химна на 
славеите и Николина Чакърдъкова, 
Айтос откри за 51-ви път „Славееви 
нощи” на обновената лятна сцена. 
Над 3000 бяха участниците в двата 
конкурсни дни. Гюрай Куш от село 
Тополица защити честта на Айтос 
и Бургас в Държавния личен шам-
пионат по бокс за ученици в До-
брич, а Ботевци се завърнаха три-
умфално от националния туристи-
чески поход.

По това време взеха да изчез-
ват решетки на шахти, Общината 
ги сменя с по-евтини - неметални. 
Айтоският випуск на промяната - 
1989 се събра на юбилейна сре-
ща, а местният парламент даде 
картбланш за строителството на 
паметника на загиналите във вой-
ните. Айтоските туристи тръгна-
ха по маршрутите на българска-
та история, а кметът подписа до-
говор за финансиране на проект 
„Патронажна грижа” на стойност 
169 хиляди лева. За пореден път 

айтозлии доказаха, че в трудни 
моменти се обединяват - подкре-
пиха след пожар своя съграждан-
ка. Каратеките се върнаха с успе-
хи от Варна, айтоските „ANGELS” 
донесоха златни медали от све-
товната денс сцена в Хърватска. 
Земляци бяха на среща в Пирне, 
а по нов общински проект ремон-
тираха Дома за стари хора в Ай-
тос. Айтос изпрати Випуск `2019, 
11 отличници получиха дипломи 
и награди от кмета Васил Едрев. 
Стана ясно, че ще реновират и 
разширяват Спортна зала „Ае-
тос”, а Общината ще инвестира 
1 450 000 по ПМС.

Група “Реверанс” се завърна 
със сребро от Балканския шам-
пионат по фолклор “Евро фолк – 
Жива вода 2019”, а айтоските ри-
боловци зарибиха язовир “Пар-
ка“ с 1000 броя Европейски сом. 
Татяна Йотова и талантливи ай-
тозлийчета участваха в нацио-
нални прояви в София, през Кру-
шаре и Варна – до Търговище и 
Пловдив.

От общо седем кандидати, “Ми-
дия Инфраструктурно строител-
ство” ООД спечели публично-
то състезание за изпълнител на 
Спортна зала “Аетос”. В „Агродар 
България” ЕООД пък традиционно 
работиха с експериментални по-
лета за нови сортове пшеница.

Село Дрянковец стана нова-
та туристическа дестинация, а в 
“Генгер” очакваха летния сезон 
с надежда за финансова стабил-
ност. Земляците от Преображен-
ци се събраха на традиционна 
среща в Айтос, а Съветът удължи 
срока за избор на съдебни засе-
датели, поради липса на желае-

щи. От ръководителя на проекта  
инж. Иван Биделев айтозлии на-
учиха на какъв етап е строител-
ството на Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води в Айтос, 
а Образователната програма на 
Районен съд - Айтос завърши с 
правен дебат между айтоските 
гимназисти.

Продължава в следващия 
брой на НП
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З А П о В Е Д
№ РД-08-41

16.01.2020г., гр.Айтос

На основание чл.44, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.15 от Наредба №1 от 17.01.2001г. за орга-
низиране на движение по пътищата, с цел облекча-
ване трафика по ул. „Васил Левски” и ул. „Димитър 
Благоев”, избягване задръстванията и подобряване 
движението на МПС и пешеходци по посочения пъ-
тен участък.

З А П о В Я Д В А М:
1.Одобрявам план за организация на движение по 

ул. „Васил Левски” в участъка от кръстовището с ул. 
„Славянска” в посока Център, ведно със схема-по-
сочност на движението, места за паркиране на МПС 
и пътни знаци. 

Движението по ул. „Васил Левски” в участъка от ул. 
„Димитър Зехирев” до кръстовището с ул. „Славян-
ска” се извършва еднопосочно. Паркирането на МПС 
се извършва от ляво.

2.Одобрявам план за организация на движение по 
ул. „Димитър Благоев” в участъка от кръстовището с 
ул. „Генерал Гурко” в посока  до кръстовището с ул. 
„Славянска” , ведно със схема-посочност на движени-
ето, места за паркиране на МПС и пътни знаци. 

Движението по ул. „Димитър Благоев” в участъка от 
ул. „Славянска” до кръстовището с ул. „Генерал Гур-
ко” се извършва еднопосочно. Паркирането на МПС 
се извършва от дясно.

3.Настоящата заповед да се сведе до знанието на 
РУ – „Полиция” гр.Айтос и отдел „ИДРР” при Дирек-
ция „ТСУРР” за сведение  и изпълнение.

4. Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

обява за работа
Търси се сериозен човек за работа  

на вулканизатор, намиращ се в град Айтос.
Желателно е да има опит или познания в тази област. 

А ако няма, да има желание да се учи. Ако някой про-
явява интерес, да се обади на 0896 81 93 96. Работата 
не е сезонна.

Търсите си ловно куче?
Вълко Андонов от Айтос продава добре гледано 

ловно куче. Повече информация на тел. 0558/83613, 
улица „Чудни скали” №9 А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АЙТОС
Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Ай-

тос. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на 
общината на адрес: www.aytos.bg

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование 
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността
- Владеене на езика на общността
- Комуникативни умения
- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
- Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
- Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
Дата, час и място на провеждане на подбора: 
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидат-

стване.
Краен срок за подаване на документи: 17.02.2020г.
Документите се подават в деловодството на Община Айтос

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната систе-

ма за получаване на достъп до здравни услуги.
Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, при-

дружаване.
Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване 

на имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и меро-

приятия за повишаване на здравната култура.
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на 

www.zdravenmediator.net

• Тел. 0879033671 - продава двустаен 
апартамент - 62 кв. м в Бургас, к-с “Зорни-
ца”, етаж II-ри.

• Тел. 0888417267 — продава масивна 
двуетажна къща в град Айтос – застроена 
площ 168 кв.м, на улица „Гарова““ 12, с д вор 
– обща площ на имота 511 кв.м. 

• Тел. 0876 74 95 87 - продава „Опел 
Мерива”-1,4 бензин, септември 2014, 43 хил. 
км пробег. Цена 17 900 лв. Тъмносив мета-
лик, климатроник, парктроник, мултифункцио-
нален волан, регулиране на волана, автомати-
чен контрол на гумите, автопилот, борд  ком-
пютър и много други екстри. Много икономи-
чен, перфектен.

• Продавам тристаен апартамент в град Ай-

тос - 68 кв. м, ет. 2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 
000 лв., тел. 0882 24 93 90.

• Тел. 0885445426 - дава под наем квар-
тира в приземен етаж за семейство или за 
жена с деца.

• Тел. 0894 411 125 - продава лозе – 1 дка 
+ бунгало, между „Военно стрелбище” и „На-
божна къща”.

• Тел. 0898 440336 - Димитър, продава 
3.200 дка дворно място в регулация - с. Мал-
ка поляна или заменя за недвижим имот или 
земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава лозе, УПИ 

I-490, кв. 32 „Провадийско шосе”, 745 кв. м, 
нотариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - продава 2.5 дка праз-
но дворно място в с. Дрянковец, УПИ V-48, 
кв.6, договор с EVN - 12 kW, партида за вода, 
скица с виза за строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - продава апартамент - 
108 кв.м, на ул. “Ради Боруков” 18. Цена по 
споразумение.

• Тел. 0888417267 - продава в Поморие 
- Стария град: 1. Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от центъра, тухла, 
обзаведена, цена 25800 евро, 2. Помещение 
в центъра на Поморие - Стария град, до църк-
вата, удобно за магазин, офис, ателие, 20 кв. 
м, цена 23800 евро.

Малки обяви

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Бюро по труда” - Айтос

Набира  професионални шофьори за фирма 
DFA-Transport und Logistic GmbH, Германия

Условията, които компанията предлага са:
• постоянна заетост – сключва се безсрочен трудов 

договор с 6-месечен  изпитателен срок;
• осигурено е настаняване, като разходите за кварти-

рата се поемат от работодателя; 
• работното време е на пълен 8-часов работен ден, 

като допълнително се заплащат извънредно отработе-
ните часове;

• работата е от понеделник до петък, през уикенда се 
работи по изискване на клиента;

• минимално почасово заплащане е в размер на 10,55 
евро за водачите на 4-осен камион и 11,55 евро на час 
за водачите на т.нар.“гондоли”, към което се приба-
вят законно установени добавки за извънреден труд 
и премии; 

• транспортните услуги ще се извършват в рамките 
на цяла Германия.

Кандидатства се с подаване на автобиография  по за-
явка № 491506 на сайта eures.bg , за което ще ви бъде 
оказано съдействие  от  EURES асистента на Дирекция 
„Бюро по труда”  Айтос в стая № 3 

Представител на работодателя от Германия 
ще направи презентация на фирмата 

и ще проведе интервю 
в Бургас на 29.01.2020 от 09:00 часа, 

улица „Патриарх Евтимий” № 35 А 

За повече информация в стая 3 на Дирекция 
«Бюро по труда» Айтос

* * * * *
В Дирекция „Бюро по труда” Айтос, стая 3 

можете да получите информация за работа  
в различни държави на Европа.



В защита  интересите  
на  хилядите  преселници 
от Източна Тракия и Мала 
Азия, намерили подслон 
в Айтоския край, в града 
възниква тракийско мла-
дежко дружество. Нача-
лото е поставено от девет-
надесет родолюбиви бъл-
гари-бежанци от Източна 
Тракия, които в навечери-
ето на 1897 година получа-
ват подкрепата на Варнен-
ското емигрантско друже-
ство „Странджа“, основа-
но от братята Никола и Пе-
тър Драгулеви и легендар-
ния тракийски водач Пе-
тко Киряков, по-известен 
като Капитан Петко Вой-
вода.

По този повод, във 
в e с т н и к  „ Т р а к и я “ 
бр.9/13.05.2016г., видният 
тракийски деятел и исто-
рик проф. Иван Филчев 
отбелязва: „Важни поста-
новки се съдържат в увод-

ната статия на вестник 
„Странджа“ от 15 февруа-
ри 1897 година под загла-
вие: „Първи конгрес на 
преселниците и емигран-
тите от Южна Тракия (Од-
рински вилает), проведен 
в град Бургас на 15 декем-

ври 1896 година. По време 
на заседанията делегатите 
са въодушевени от патрио-
тични чувства и с подоба-
ваща сериозност се отна-
сят към всички обсъждани 
въпроси. Нито за момент 
не са накърнени единство-
то и единомислието... Кон-
гресът подчертава, че цел-
та на дружеството се по-
ставя по-високо от всяка 
партизанска прищявка. 
Това означава, че на дру-
жеството са нужни хора 
действени и патриоти, а 
не привърженици на раз-
ните партии…“

В своята статия проф. 
Филчев  цитира вестник 
„Странджа“, бр.  32 от 1897 
година, където се съобща-
ва, че на 26 януари 1897 
година в град Айтос е ор-
ганизирана група на дру-
жество „Странджа“ от 19 
членове“. Тази историче-
ска истина означава, че 

Айтоското тракийско дру-
жество се явява четвър-
то по ред   в историята 
на организираното тра-
кийско движение в Бълга-
рия след Варна, Бургас и 
Пловдив. 

Водено от завета на уч-

редителите на тракийска-
та организация в Бълга-
рия, на 15 март 2017 година 
ръководството на Тракий-
ско дружество „1897 Петър 
Киприлов“ организира об-
щоградско честване в За-
седателната зала на Об-
щината на 120-та годишни-
на от началото на органи-
зираното тракийско дви-
жение в Айтос, проведено 
с финансовата подкрепа 
на родолюбиви българи-
потомци на тракийци. Тър-
жеството беше уважено от 
Красимир Енчев - предсе-
дател на Общински съвет - 
Айтос, от председателите 

на тракийските дружества 
в Бургас, Варна, Казанлък 
и Карнобат и от музикал-
ни и фолклорни състави 
от Бургас, Варна и Айтос.                                                            
В чест на юбилейната го-
дишнина, Сдружение „Тра-
кийско дружество 1897 Пе-
тър Киприлов“ беше удос-
тоено от Централното ръ-
ководство на СТДБ със 
Сребърен плакет „Капитан 
Петко Войвода“ за 120-та 
годишнина от учредяване-
то на тракийско дружество 
в Айтос. Това отличие ле-
гитимира Тракийско дру-
жество „1897 Петър (Пею) 
Киприлов” като законен 
представител и защитник 
на тракийската кауза  в 
нашия град - достоен про-
дължител на Тракийско-
то младежко дружество 
„Странджа“, учредено на 
26 януари 1897 година.                                                                
Общинското ръководство 
оценява по достойнство 
дейността на дружество-
то и осигури помещение за 
Клуб на Тракийското дру-

жество, на улица „Щерю 
Русев“ № 4, където наред 
с образите на национални 
герои, са и портретите на 
патрона на дружеството 
Петър Киприлов, образите 
на тракийските деятели до 
наши дни в Айтос - Христо 
Г. Иванов и съпругата му 
баба Дойка, Ламбо Геор-
гиев Ламбов, Петър Дра-
ганов, Тодор Янчев, Геор-
ги Коларов - Лефчо, Янчо 
Атанасов - Деркос, Христо 
Будаков, на лесовъда-съз-
дател на красивия Айтос-
ки парк, тракийския бежа-
нец от Лозенград - Стоян 
Тошев. Непрекъснато се 
обогатява  библиотечният 
фонд на дружеството с ис-
торическа и художествена 
литература на тракийска 
тематика, с поредица от 
Известия на Тракийски на-
учен институт - София, до-
кументални филми за на-
ционални тракийски кон-
греси и чествания, вещи и 
архивни броеве на тракий-
ски вестници и др.

Традиционни са участи-
ята на тракийци от Айтос 
в мероприятията от кален-
дара на Тракийското дви-
жение в България: 

Поклонение пред Пан-
теона на загиналите през 
1913 година от турски ята-
ган две хиляди мъже, жени 
и деца – бежанци от Бело-
морска Тракия при река 
Арда, край село Ятаджик, 
днес  град Маджарово.

Участие в тържествата 
на Националния тракий-
ски събор  пред Памет-
ника на „Петрова нива“ в 
Странджа планина.

Посещение на Нацио-
налния тракийски младеж-
ки събор и отдаване по-
чит пред паметта на не-
винно избитите над 200 
деца от турския башибо-
зук  на „Илиева нива“ в 
Югоизточните Родопи, 
недалеч от Ивайловград.                                                                                                                 
Поклонение пред гроба 
на тракийския водач Ка-
питан Петко Войвода  в 
град Варна.

Честване Деня на Тра-
кия - 26 март, годишнина-
та от превземането през 
1913-а година на Одрин-
ската крепост от Бъл-
гарската войска и др.                                                                                                                
Любопитно е да се споде-
ли с жителите на нашия 
град, че Инициативният ко-
митет за изграждане  па-
метник на свещеник Кип-
рилов  участва в инициати-
вата „Демокрация в дейст-
вие - 2015“, в която проект-
ното  предложение се кла-
сира на трето място сред  
деветте участници  в об-
щинската надпревара за 
премията на айтозлийката 
Таня Хагеман, която живее 

и работи  в Германия.
Основен приоритет за 

Тракийското дружество 
през настоящата 2020 го-
дина е реализиране на 
проект „Паметен знак 
на Петър (Пею) Кипри-
лов“ в градината на Цен-
тралния Общински па-
зар, за което с Решение 
№ 498/30.05.2018 г. полу-
чихме подкрепата на Об-
щински съвет - Айтос.                                                                                   
Същевременно, Инициа-
тивният комитет при дру-
жеството  откри сметка 
и обяви дарителска кам-
пания за набиране сред-
ства за изграждане па-
метен знак на един ис-
тински народен будител, 
свързал завинаги името 
си с населението на Ай-
тоския край.

Банка ДСК ЕАД  Клон 
0203 Айтос  ул. „Станци-
онна“№ 31

Титуляр: СНЦ Тракий-
ско дружество 1897 Пе-
тър Киприлов - гр. Ай-
тос

ЕИК 176617432 
BIC код STSABGSF  
IBAN: BG42 STSA 9300 

0023 3347 21
В проекта на паметни-

ка под барелефа на Пе-
тър Киприлов ще бъдат из-
писани заветните думи на 
свещеника: „Деца, не за-
бравяйте Тракия, за ко-
ято България проля тол-
кова скъпа кръв! Имайте 
вяра в световната пра-
вда! Бог бди над Тра-
кия! Истината рано или 
късно ще възтържест-
вува!“.

Управителен съвет  
на ТД “1897 Петър  
Киприлов” - Айтос
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123 години организирано 
тракийско движение в Айтос

община Айтос
ВАЖНо ЗА ВСЕКИ АЙТоЗЛИЯ!

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

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

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

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

община Айтос
общинска администрация

Няколко съвета за по-чист въздух!
В разгара на зимния отоплителен сезон, няколко съвета 

към гражданите на общината, които ще помогнат във въз-
духа да се отделят по-малко фини прахови частици, вред-
ни за човешкото здраве.

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

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

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

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

ТМД „Странджа“- Айтос, учредено на 
26.01.1897 г., е четвъртото в България, 

след Варна, Бургас и Пловдив

На 120-годишнината

Битов хор “Българка” към ТД “1897 Петър Кип-
рилов” - Айтос

Пламен Михайлов - председател на ТД “1897 Пе-
тър Киприлов” (вдясно) и Почетният председател 
на дружеството Димитър Ошавков

В Деня на Тракия - цветя пред паметния знак на 
патрона на дружеството в църковния двор

оБЯВА
Продавам имот в село Пирне - селскостопанска сгра-

да и къща за живеене. Контакти на тел. 0895 65 62 09.

Уведомление
за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Живко Тодоров Добрев има след-
ното инвестиционно предложение:

Засаждане и биологично отглеждане на  7.975 дка че-
реши за изпълнение на бизнес план по мярка 6.1 от ПРСР 
2014-2020. Дейността ще се извършва в землището на 
село Мъглен, община Айтос, в местността Юте Яка.

Лице за контакти (управител на фирмата): 
Живко Тодоров Добрев,

град Бургас, к-с „Братя Миладинови” бл.1, вх. 1, 
ет.1, ап.2., тел. 0885 33 48 74,
E-mail: jivkodobrev1@abv.bg



Анита Станчева –  
главен учител  
ДГ „Калина Малина“ – 
град Айтос

„Истории край софрата“ 
– така нарекохме празника 
Банго Васил в ДГ „Калина 
Малина“ – град Айтос, кой-
то проведохме на 14 януа-
ри. Като всеки празник с 
децата, и този носеше своя-
та идентичност, очарование 
и красота.

А на софрата, като за вся-
ка Нова година, за берекет 
бяха подредени вкусни пи-
тки, ябълки, пуканки, оре-
хи. Край нея се суетяха леля 
Карамфилка (г-жа Янка Па-
найотова), Василица (Женя 
от четвърта група) и Хитър 
Петър (Йордан от четвърта 
група). Те очакваха с нетър-
пение скъпи гости – децата 
от всички групи на детска-
та градина. За да празнуват 
заедно Ромската Нова годи-
на и да обогатят своите зна-
ния за ромската култура и 
традиция.

Началото беше дадено от 

Хитър Петър, който, препа-
сал шарена торбичка, с ус-
мивка попита леля Карам-
филка, защо ромите празну-
ват Нова година на 14 януа-
ри? Когато празникът е общ 
и споделен, край софрата 

най-сладки са приказките. 
Затова сладкодумната леля 
Карамфилка разказа на де-
цата легендата за куция ов-
чар Васил. Под звуците на 
песента „Джелем, джелем“ 
малчуганите се запознаха с 

ромските традиции в семей-
ството и с аплодисменти по-
срещнаха филмчето, от кое-
то научиха как се празнува 
Банго Васил.

Василица и Хитър Пе-
тър споделиха защо обичат 

празниците около Нова годи-
на, като направиха паралел 
между традициите на раз-
личните етноси. И стигнаха 
до извода, че общото между 
тях са радостта, веселието и 
искреното желание за по-до-

бра и плодородна годината. 
Украсената с пуканки, вълне-
ни конци и сушени плодове 
дряновица се озова в ръце-
те на Хитър Петър с благоз-
вучно сурвакарско пожела-
ние, което продължи с деца 
от трета и полудневна групи. 
После стана ясно, че в него-
вата торбичка се крият ин-
тересни гатанки, които про-
вокираха остроумието и лю-
бознателността на децата.

Домакините почерпиха 
всички със задължителните 
на Банго Васил празнични 
пити и шарена сол, за здра-
ве и късмет през година-
та. Г-жа Мариана Драгано-
ва – директор на ДГ „Кали-
на Малина“, поздрави деца-
та и им пожела още празни-
ци и усмивки.

А ние, педагозите, ще про-
дължим да откриваме много-
кратно онзи стимул на чув-
ства, преживявания, добри 
взаимоотношения, защото 
нашият дом е един. В него 
живеем заедно, чувстваме, 
съпреживяваме, носим сво-
ите емоции и радости.
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ИСТОРИИ КРАЙ СОФРАТА
или как празнуваха Банго Васил в ДГ „Калина Малина“
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Това е новоизграждащата се църк-
ва в село Дрянковец “Св. Рождест-
во Богородично”. Докъде e стигнал 
градежът на храма в айтоското село 
и какво предстои, разговаряхме със 
ставрофорен свещеноиконом Ромил 
Негозов, председател на Църковно-
то настоятелство на храм “Св. Дими-
тър” - Айтос.

От разговора ни с о. Ромил стана 
ясно, че грубият строеж на храма в 
село Дрянковец е завършен. Църк-
вата е кръстокуполна, а проектът за 
сградата стои най-близко до този 
на храм “Св. Георги Победоносец” в 
село Руен. Вече е монтиран големият 
меден купол на църквата, очаква се 
да бъде транспортиран малкият купол 
на камбанарията, който вече е запла-
тен от Църковното настоятелство, на-
учи още «Народен приятел“.

“Има дарители на това богоугод-
но дело - помагат хора с дрянковски 
корен и разбира се, местните, както 
християни, така и мюсюлмани. В мо-
мента дрянковлия изработва иконо-
стаса”, каза за общинското издание 
отец Ромил.

Предстои да бъде поставена догра-
мата и църквата да бъде измазана 
отвън и отвътре, след което ще бъде 
поставен иконостасът. Трябва сгра-

дата да се електри-
фцира, да се подгот-
вят стените за стено-
писите, да се нпра-
ви външното сани-
ране и едва тогава 
ще влязат зографи-
те. “Има още мно-
го работа. Не на по-
следно място трябва 
да се облагороди те-
ренът около църква-
та”, казва още све-
щенослужителят.

Градежът е на 
мястото на старата 
дрянковска църква 
“Св. Рождество Бо-
городично”, която е 
разрушена през 60-
те години на ХХ век 
с идеята да се строи 
Младежки център. 
Десетилетия наред 
на това 
м я с т о 
стърчат 
п о б и т и 
м е т а л -
ни коло-
ни, като 
о б е щ а -

ние за изграждането на 
Центъра, който така и не 
бил построен.

През 2012 година Общин-
ски съвет - Айтос, със свое 
решение дари част от тере-
на на Църковното настоя-
телство на храм “Св. Дими-
тър” - Айтос за изгражда-
нето на християнски храм 
в село Дрянковец. С бла-
гословението на Сливен-
ски митрополит Иоаникий 
строежът започна на 1 сеп-

тември 2019 година, 
изпълнител е “Булим-
пекс БГ” ЕООД - град 
Бургас. Отец Ромил 
и Църковното насто-
ятелство са изклю-
чително доволни от 
работата на друже-
ството, което спаз-
ва всички строител-
ни срокове и работи 
качествено.

Сигурно е, че хра-
мът ще бъде осветен 
и открит през 2020 го-
дина, но засега от На-
стоятелството не се 
ангажира с конкрет-
ни срокове. Кмети-
цата Севие Пехлива-
нова, местното насе-
ление и айтозлии с 
дрянковски корен с 
много желание под-
крепят богоугодното 
начинание. За доиз-
граждането на храма 
всеки гражданин на 

община Айтос може да бъде съпри-
частен, за слава на Светата едино-
същна и неразделна Троица.

Банкова сметка на Храм “Св. Ди-
митър” - град Айтос за новоиз-
граждащия се Храм “Св. Рож-
дество Богородично” - село Дрян-
ковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - 
Айтос

НП

Ставрофорен иконом Ромил Негозов хвали строителя

Вдигнаха новата 
църква в Дрянковец

Отец Ромил на празничната служба в Деня 
на свети Ромил Видински - 16.01.2020 г.

Църквата “Св. Рождество Богородично” в село 
Дрянковец

Металните колони на неосъществе-
ния проект за Младежки дом и до днес 
напомнят за разрушаването на стара-
та дрянковска църква

Театър „Българска 
армия” на айтоска 
сцена с нов прочит 

на „В полите на 
Витоша”

Театър “Българска армия” отново ще гостува на 
сцената на Народно читалище “Васил Левски 1869” 
- Айтос. Този път, изключителният актьорски състав 
ще представи пред айтоската публика “В полите на 
Витоша” на П.К. Яворов, по повод 100-годишнината 
от смъртта на поета. 

Спектакълът е нов прочит на класическата творба. 
Сценичната версия, постановката и музикалното оф-
ормление са на Красимир Спасов, а сценография-
та и костюмите - на Нина Пашова. Участват актьор-
ите Веселин Анчев, Радина Кърджилова, Иван Радо-
ев, Стефка Янорова, Тигран Торосян, Явор Бахаров, 
Гергана Плетньова, Стойко Пеев, Луизабел Николо-
ва, Асен Кобиларов, Калин Иванов.

Шедьовърът на българската драматургия ще е на 
читалищната сцена в Айтос на 29 януари 2020 година, 
от 18.00 часа. Билети на касата на Читалището.

НП

Подготвена за печат е първата История на село Дрян-
ковец. Желаещите да бъдат спомоществователи за из-
даването на книгата, и да получат екземпляр от нея, мо-
гат да се обадят на следните телефони:

0897 498 765 - Стойка Връбчева
0884 228 823 - Балю Калчев
0888 541 679 - Николай Димитров
0888 967 413 - Севие Пехливанова

От авторите на „История  
на село Дрянковец“



Ина ПЕТРОВА 

Липса на специалист на 
щат наложи временно затва-
ряне на Отделението по „Въ-
трешни болести и клинична 
хематология“ в УМБАЛ Бур-
гас, което доведе до прена-
сочване към Варна на десет-
ки пациенти с тежки заболя-
вания на кръвта. До патовата 
ситуация се стигна след като 
никой не пожела да наследи 
поста на началника на отде-
лението д-р Димо Рибов, кой-
то почина в началото на де-
кември миналата година. В 
опит да се намери решение, 
тежката криза в здравеопаз-
ването ангажира ръковод-
ството на болницата, общи-
ната и омбудсмана Тодор 
Стамболиев. 

Общественият посредник 
пръв огласи проблема, след 
жалба на засегнати болни 
бургазлии. Става въпрос за 
около 12 души със заболява-
не на кръвта „таласемия ма-
йор“, които сега са принуде-
ни да пътуват  ежемесечно 
до най-близкото такова от-
деление, в случая - във Ва-
рна. „Това ни поставя в мно-
го затруднено положение, 
предвид съпътстващата бо-
лест и ни коства допълнител-
но време и средства. Всички 
си мислехме, че това ще е за 
кратък период, но вече  по-
вече от месец лицата, стра-
дащи от болести, свързани с  
лечение на кръвта, не нами-
рат адекватна помощ, а при 
някои от тях лечението на 
заболяването е жизнено-
важно и то не бива да бъде 
преустановявано, или дори 
прекъсвано“, жалват се бо-
лните.

Характерно за таласемия 
майор е нуждата от кръво-

преливане веднъж на всеки 
три до пет седмици в хемато-
логично отделение, както и 
прием на специални медика-
менти за извеждане на желя-
зото от кръвта. Ако състояни-
ето не се лекува, се стига до 
тежка анемия, жълтеница, 
силно увеличаване на разме-
рите на черния дроб и дала-
ка, деформация на костите и 
др. Без мерки или при пре-
късване на лечението се сти-
га до сърдечни, чернодроб-
ни, ендокринни и други ус-
ложнения, които могат да до-
ведат до фатален изход.

„До намирането на трайно 
решение трябва да бъде тър-
сена и осигурена възмож-

ност, най-вероятно 
срещу допълнител-
но заплащане да 
бъде командиро-
ван лекар - специа-
лист хематолог, 
който макар и за 
няколко дни в ме-
сеца да може да 
оказва нужната по-
мощ“, е категорич-
ното становище на 
омбудсмана Тодор 
Стамболиев. 

С предприети 
мерки за решаване 
на проблема свое 
становище раз-
пространи и  
УМБАЛ - Бургас. От 
там признават, че 
затрудненията са 
от месеци и са за-
почнали още през 
ноември с излиза-
нето в болничен на 
покойния вече д-р 
Рибов.  На практи-
ка той е бил един-

ственият специалист-хемато-
лог в болницата, а за да бъде 
провеждано лечение, вклю-
чително и кръвопреливане на 
таласемиците, изискването 
на НЗОК е в болницата да 
има специалист-хематолог на 
щат, под чието наблюдение 
да се извършват процедури-
те. За съжаление никой от 
бургаските специалисти, кои-
то са точно четирима, не е от-
кликнал на официалните обя-
ви и множеството неформал-
ни разговори за оглавяване 
на отделението. За проблема 
е информирано с писмо Ми-
нистерство на здравеопазва-
нето, Здравната каса и Бъл-

гарско медицинско сдруже-
ние по хематология. Прове-
ден е разговор с председате-
ля на Дружеството с молба 
да информира работещите 
хематолози в цялата страна 
за възможността да оглавят 
Отделението по вътрешни бо-
лести в УМБАЛ - Бургас до 
провеждане на конкурс. Обя-
вата е качена и на сайта на 
болницата и разпространена 
в медицински издания. Ре-
зултатът към момента не е 
обнадеждаващ - кандидатури 
няма. Така въпреки предпри-
етите стъпки, отделението 
хлопва временно кепенци. 

„Ситуацията е много не-
приятна и за съжаление по-
търпевши са пациентите. 
Всички болни с теласамии 
интермедия и майор, които 
не могат да изкарат месец-
два без кръвопреливане са 
пренасочени към Варна. Па-
циентите със злокачествени 
заболявания пък трябва да 
бъдат поети от други болници 
– най-вече университетски – 
във Варна, Пловдив, Плевен, 
Стара Загора и София“, при-
знава д-р  Димитър Костов – 
един от малкото бургаски хе-
матолози. Той работи в част-
на практика в града, остана-
лите са д-р Янчева – в пенси-
онна възраст, д-р Лалева и 
д-р Панайотова, работещи в 
онкологията. Д-р Костов спо-
деля, че е канен за шеф на 
отделението, но има своите 
основания да откаже. „Аз 
съм един човек, а трябва 
екип, поне трима лекари. 
Трябва да се дават дежур-
ства, консултации. Отговор-
ността е голяма. Вярвам, че 

ще се намери кандидат, кой-
то да е достатъчно амбицио-
зен, за да поеме отделение-
то“, казва лекарят.  

Губейки отделението, на 
практика болните остават 
без хематологична пътека. 
„Това е 244-а клинична пъте-
ка. Но имайте предвид, че не 
зад всяка анемия стои хема-
тологично заболяване. Има 
много, които са вторични, 
вследствие на нещо друго. 
Тогава пациентите отиват за 
лечение по основното забо-
ляване, една част в хирургии-
те, друга част в гастроенте-
рологията или в гинекология-
та, където им се извършва 
кръвопреливане по спеш-
ност. В случай на катастрофи 
– нуждата от кръвопреливане 
се извършва в реанимация 
или ортопедия“, уточнява  
д-р Костов. В отделението по 
хематология се лекуват бо-
лни с таласамии, с желязоде-
фицитна анемия, с В 12-вита-
минна анемия, други неуста-
новени тромбоцитофилии, 
чието лечение е по въпросна-
та клинична пътека.

Най-спешният проблем е 
поемане на кръвопреливани-
ята на таласемиците в Бур-
гас, което да спре натоварва-
щите пътувания до Варна. От 
УМБАЛ - Бургас изтъкват два-
та възможни начина за реша-
ване на казуса- провеждане 

на кръвопреливанията без 
специалист на трудов дого-
вор или спешно назначаване 
на такъв специалист. „По 
първия начин - поискахме 
разрешение от НЗОК да на-
правят изключение и да про-
веждаме процедурите по кръ-
вопреливане без специалист-
хематолог на щат, а под над-
зора на такъв специалист, но 
на граждански договор. Той 
би могъл да бъде както от 
Бургас, така и командирован 
специалист, както предлага 
Омбудсманът. До момента 
нямаме отговор на писмото. 
Ако НЗОК и МЗ ни разрешат 
да извършваме кръвопрели-
ванията без такъв специа-
лист на трудов договор, има-
ме готовност да го направим 
веднага“, обясняват от ръко-
водството на здравното за-
ведение.

От там продължават да 
търсят специалист по клинич-
на хематология, който да по-
еме отделението в този тру-
ден момент. Поканата е към 
всички специалисти в стра-
ната, на които се предлага 
оглавяване на отделението 
до провеждане на конкурс, 
достойно възнаграждение и 
добри перспективи за разви-
тие. От общинската админи-
страция пък обещават да пре-
доставят  общинско жилище, 
ако лекарят не е от Бургас.

Пациенти с таласемия са пренасочени към Варна за месечни кръвопреливания

Липса на специалист на щат затвори 
Отделението по хематология в Бургас

293 са новородените жители на 
община Несебър през 2019 година
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Покана

З а Д а н И Е
 относно: приготвяне на топъл обяд, съгласно Догоров между 

БЧк и Фонд „Социална закрила“

описание: БЧК-Бургас набира офертна цена за приготвяне и 
доставяне на топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж 
седмично десерт /всеки делничен ден, без почивните и празнични 
дни, както следва:

1. За 50 човека за период от 01.02.2020г. до 30.04.2020г. и 
01.10.2020 до 31.12.2020г. / общо 124/сто двадесет и четири/ ра-
ботни 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, които са: 
1. Степен на съответствие с предмета на поръчката.
2. Предложена цена.
3. Срок за изпълнение.
4. Условие на плащане

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 социал-
ната трапезария на БЧК-Бургас на адрес гр.Бургас, ул.Оборище 
95.

Офертното предложение следва да се представи в срок до 24. 
01. 2020г. в офиса на БЧК-Бургас, к-с Възраждане“ бл.7 /партер/, 
електрoнна поща burgas@redcross.bg. 

За контакти: 056/836186 Вержиния Дограмаджиян.

Общественият посредник Тодор Стамболиев 
алармира за проблема

Д-р Димитър Костов, един от 
малкото лекари-специалисти, от-
казва да участва в конкурса



Михаил КОЛЕВ

Рекорден брой участници 
се впуснаха на тазгодишни-
ят полумаратон „Атанасов-
ско езеро“. 151 души участ-
ваха в три дисциплини: бяга-
не на 21 километра, бягане 
на 8 километра и колоезде-
не на 21 километра. Органи-
затори на проявата са сдру-
жение „Зелена Странджа“, 
фондация „Биоразнообра-
зие“, с  подкрепата на Общи-

на Бургас.
Най-младият участник та-

зи година бе осемгодишната 
Рая от Бургас, а най-възраст-
ният – 71-годишният англича-
нин Алън Кий. За щастие ня-
ма контузени състезатели та-
зи година, като едно от рис-
ковите места по трасето – жп 
прелезът по пътя към Солни-
ците, е било обезопасено 
достатъчно добре, за да се 
избегнат  падания, подобни 
на минали години. 

„Всичко премина без про-
блем, тази година се включи-
ха най-много хора откакто се 
провежда полумаратонът. 
Рекорден брой бяха и добро-
волците – над 30, които по-
могнаха доста за безпро-
блемното прочитане на 
спортната надпревара“, зая-
ви пред вестник „Черномор-
ски фар“ Владимир Дими-
тров, един от инициаторите. 

Стартът на петото издание 
на полумаратона беше даден 

от Казиното, а трасето бе в 
посока Солниците и обратно. 
Сред участниците отново ли-
чеше името и на Шабан Мус-
тафа от Сугнурларе, държа-
вен шампион на маратон и 
планинско бягане. Той успя 
да финишира пръв в 21-те км 
бягане с време от 1:12:54. При 
дамите в тази дисциплина по-

бедител бе Борислава Виде-
ва (1:30:44). 

В 8-те км бягане триумфи-
раха бургазлията Стилян Ва-
силев (32:29) и Виолета Тоте-
ва (32:50) от Стара Загора. 
Най-бързите колоездачи та-
зи година бяха разградчани-
те Ахмед Ахмед (41:27) и Цве-
телина Василева (45:32).  

Специални гости на съби-
тието бяха заместник-кметът 
Диана Саватева, общински-
ят съветник Тодор Йосифов, 
както и кметът на община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов. 
Наградите бяха връчени в Ка-
зиното, а след това марато-
нецът Шабан Мустафа пред-
стави своя презентация.

Cтра ни ца 10 20-21 ЯнУари 2020
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„Черноморец“ (Бургас) успя да за-

пише трета победа в Националната ба-
скетболна лига (НБЛ). Бургазлии се на-
ложиха като домакини с 83:79 над 
„Спартак“ (Плевен). С успеха си мом-
четата на Йордан Колев се изравниха 
по точки с плевенчани във временно-
то класиране. Двата тима делят пред-
последното място с актив от 19 точ-
ки.

Срещата в зала „Бойчо Брънзов“ за-
почна по-добре за гостите от Плевен, 
които спечелиха първата част с 23:20. 

„Черноморец“ обаче успя да вземе ос-
таналите три части в двубоя и законо-
мерно победи.

Най-резултатни за бургаския отбор 
бяха Блейк Рейнълдс, който записа 21 
точки, 12 борби и 5 асистенции, а с по 
17 точки се включиха Миленко Велко-
вич (20 борби) и Джейлън Фишър (6 
асистенции).

В следващия 17-и кръг на НБЛ „Чер-
номорец“ приема тима на „Черно мо-
ре“. Мачът е на 23 януари от 18:00 ча-
са в зала „Бойчо Брънзов“.

СКАНДАЛ „Черноморец“ записа трета 
победа в баскетболния елит

РекоРден бРой уЧастници  
се впуснаха на „атанасовско езеРо“

ПОЛУМаратОн

петото издание привлече 151 души, 
които не се изплашиха от студа

Михаил КОЛЕВ

Закъсняла дос-
тавка на метална 
конструкция от 
страна на турски 
завод е причина-
та за забавянето 
на завършването 
на зала „Арена 
Бургас”. Това съ-
общи заместник-
кметът по строи-
телство инж. Чан-
ка Коралска. Въ-
просната кон-
струкция е специ-
ална и не може да 
бъде изработена 
във всеки завод. 

Спортното съо-
ръжение трябва-
ше да бъде открито през де-
кември 2019 година, но и към 
днешна дата строителните 
дейности продължават. Спо-

ред инж. Коралска заради 
забавения срок сега работа-
та по „Арена Бургас” върви 
с по-бързи темпове. По по-
следна информация залата, 

чийто капацитет може да 
достигне до 12 000 с право-
стоящите места, трябва да 
бъде завършена през тази го-
дина.

Турски завод забавил 
завършването на „Арена Бургас“

„Нефтохимик“ започна контролите с успех
ФУтБОЛ



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здраво-
словен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Вяра и общество /п/
13:30 - Ганьо Балкански се завърна от Ев-
ропа тв филм /2 част/
14:05 - Малки истории
14:20 - Телепазарен прозорец
14:35 - Точица анимационен филм
14:45 - Сид - дете на науката 2 аним.
15:10 - Разследването на Мун
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:05 - Стани богат тв игра/п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - "Нощта на шампионите" - церемо-
ния по връчване наградите на най-отличили-
те се спортисти и треньори на годината пря-
ко предаване от Rainbow Plaza
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - История.bg Екзарх Стефан
22:00 - Телевизионен театър: Хъшове сери-
ен тв филм /3 серия/
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Законът на Дойл 6 тв филм /9 
еп./ (12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здраво-
словен лайфстайл/п/
02:15 - Поклонникът на Фред Астер /п/ (14)
04:00 - Дойче Веле: Шифт
04:15 - Законът на Дойл 6 /9 еп./п/ (12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Роботи под при-
критие" - анимация, с.3 еп.6
06:30 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу
13:30 - Премиера: "Ягодова любов" 
- еп.30
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.53
16:00 - "Спасители в планината" - 
с.4 еп.3
17:00 - bTV Новините
17:30 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.51
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.8
21:30 - Премиера: "Вътрешен човек" 
- еп.69
22:30 - "Медичите" - с.3 еп.4
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Мъртва точка" - с.4 еп.9

01:00 - "Смелите" - еп.3
01:50 - bTV Новините /п./
02:20 - "Преди обед" /п./
04:10 - "Cool...T" /п./ - лайфстайл пре-
даване
04:50 - "Втори шанс" - еп.32
05:40 - "Лице в лице" /п./

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

09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA

12:00 - Новините на NOVA

12:30 - "Моят живот" - с. 4

13:30 - "Остани с мен" (премиера) 

15:00 - "Черна роза" (премиера) 

16:00 - Новините на NOVA

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

17:00 - "Намери ме" (премиера) 

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

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

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

21:00 - "Кошмари в кухнята" - риалити

22:00 - "Хавай 5-0" - с. 7

23:00 - Новините на NOVA

23:30 - "Добрата съпруга" - с. 6

00:30 - "Нощна смяна" - с. 4

01:30 - "Завинаги свързани" 

02:30 - "Слънце и луна" 

05:20 - "Добрата съпруга" - с. 6 /п/

06:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
12:00 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
13:00 - Новини
13:15 - Пътуващо читалище - с Ивай-
ло Шопски
14:15 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - Премълчани истини - с Мин-
чо Христов
21:00 - България на живо - с Иво Божков
22:00 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
04:30 - Шоуто на Мавриков - с Васко 
Мавриков
05:30 - България на живо - с Иво Божков

06:00 - "Касъл" - с. 7 /п/
07:00 - "Любов с променлива облачност" 
- семеен филм с уч. на Майкъл Рейди, Ка-
ти Леклерк, Стейси Даш и др. /п/
08:50 - "Мистериите на Ема Фийлдинг: 
Зла умисъл" - мистерии с уч. на Кортни 
Торн - Смит, Джеймс Тъпър, Адам ДиМар-
ко, Тес Аткинс, Ситара Хюит и др. /п/
11:00 - "Касъл" - с. 8
12:00 - "Да надминеш себе си" - семеен 
филм с уч. на Пета Шанън, Кели Берглунг, 
Лили Карамаликис, Тес Флауър и др.
14:00 - "Невинна лъжа" - комедия с уч. 
на Попи Монтгомъри, Адам Кауфман, Чела 
Хорсдал, Одри Василевски и др.
16:00 - "Завръщане в синята лагуна" - 
романтична драма с уч. на Мила Йовович, 
Брайън Круз, Лиса Пеликан и др. /п/
18:00 - "Господарка на злото" - приклю-
ченски филм с уч. на Анджелина Джоли, 
Ел Фанинг, Шарлто Копли и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 5
21:00 - "Пърл Харбър" - военна драма с 
уч. на Бен Афлек, Алек Болдуин, Том Сай-
змор, Кейт Бекинсейл, Джон Войт, Куба 
Гудинг мл., Джош Хартнет и др.
00:50 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 5 /п/
01:50 - "Добре дошъл у дома" - семеен с 
уч. на Люк Пери, Ерика Сера и др.

15:30 - Тенис: "Гейм, Шет и Матс", ди-
ректно
16:00 - Снукър: Турнир "Мастърс", финал
17:00 - Олимпийски игри: "На пук на 
всичко"
17:30 - Олимпийски игри: Рио 2016, 
обзор
18:30 - Зимни младежки олимпийски иг-
ри: Обзор на деня
19:00 - Тенис: Открито първенство на 
Австралия, първи ден
20:20 - Новини
20:25 - Биатлон: Световна купа в Рупол-
динг, преследване, жени
21:00 - Биатлон: Световна купа в Рупол-
динг, преследване, мъже
21:30 - Ски скокове: Световна купа в Ти-
тизее Нойщат
22:25 - Снукър: Турнир "Мастърс", финал
23:25 - Новини
23:30 - Тенис: Открито първенство на 
Австралия, първи ден
01:25 - Тенис: "Гейм, Шет и Матс"
01:55 - Тенис: Открито първенство на 
Австралия, втори ден, директно

06:00 - "Драга фамилия" - с. 3
07:00 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 7 /п/
08:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 16 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 12 /п/
11:00 - "Военни престъпления" - с. 11 /п/
12:00 - "Пожарникарите от Чикаго" - 
с. 7 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 7
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 16
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 13
16:00 - "Женени с деца" - с. 8, 2 еп.а
17:00 - "Изчезнал по време на акция" - 
екшън с уч. на Чък Норис, М.Емет Уолш, 
Джеймс Хонг, Ави Клеймбърг, Дейвид 
Трес и др. /п/
19:00 - "Военни престъпления" - с. 11
20:00 - "Скорпион" - с. 2
21:00 - "Пожарникарите от Чикаго" (пре-
миера) - с. 7
22:00 - "2012" - екшън с уч. на Джон Кю-
сак, Уди Харелсън, Чиуетел Еджиофор, 
Танди Нютън, Аманда Пийт, Оливър Плат, 
Дани Глоувър и др.
01:15 - "Скорпион" - с. 2 /п/
02:10 - Еротичен телепазар
04:15 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

понеделник
Температура: 1/4°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 8%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 83%

вторник
Температура: -1/9°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 6%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 30%
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Георги РУСИНОВ

 Идва ли краят на Меден рудник? Не, 
не на най-големия бургаски комплекс, а 
на името му. Екстравагантно предложе-
ние направи бургазлията Петър Петров, 
живеещ там. Той попита по време на 
общественото обсъждане на бюджета 
на Община Бургас дали не е време ком-
плексът да смени името си.

Рудници в България нямало отдавна 
и името по този начин било подвежда-
що. Друга причина според него за смя-
на на името е и че комплексът е станал 
нарицателно в цяла България. Петров 
предложи да се направи проучване сред 
гражданите, за да се прецени дали за 

революционната идея е настанало вре-
ме. Той самият предлага комплексът да 
се преименува на „Парория“ – древна 
местност в Странджа между селата Ка-
лово и Заберново.

Предложението на Петров не бе прие-
то насериозно, както от администрация-
та, така и от съгражданите му от компле-
кса, присъстващи на обсъждането. На 
практика то обаче трябва да е записано 
в протокола. Остава само някой по-смел 
общински съветник да се нагърби със за-
дачата да внесе докладна записка.

Не знаем обаче как ще реагират хиля-
дите жители на Меден рудник при нови-
ната, че с името ще трябва да подменят 
и личните си документи. 

Едно е сигурно. Новината постигна ла-
винообразен ефект от коментари в соци-
алните мрежи. Тук-там някой и друг жител 
на комплекса подкрепя Петров. Повечето 
обаче се изправиха на нокти. Част от из-
казванията по негов адрес граничеха с 
добрия тон, така че ще ги спестим. 

Иначе други пък на шега родиха друго 
име, близко звучащо до „Парория“ – „Па-
родия“. Сред останалите предложения 
бяха още: Баткадас, Хасекия, Младост, 
Карабаир и други. Не липсваха и тези, 
които съзряха теория на конспираци-
ята с варианта за смяна на докумен-
тите, който описахме. А горкият Петър 
получи още повече „поздрави“ по свой 
адрес от тях.

Няма нужда от посредници и 
от допълнителни хора и фирми 
по веригата. Собствениците на 
„Ефбет“ знаят, че за да спече-
лят доверието в бизнес като 
хазартния, картите трябва да 
са открити. И действат точно 
така – на светло и със замах.

25 млн. годишно 
финансиране от 

собствениците на „Ефбет“

Това са фактите без преуве-
личение. 25 милиона лева на 
година отделя от печалбата си 
най-големият български онлайн 
букмейкър, за да спонсорира 
българския спорт. Собстве-
ниците на „Efbet“ Цветомир 
Найденов и Боян Найденов - 
Цеките са убедени, че това е 
верният път за всеки в сферата 
на спортните залози. „Ние бя-
хме първите в България, които 
започнахме практиката с таки-
ва финансирания. Фактът, че 
много от нашите конкуренти 
последваха примера ни, гово-
ри, че посоката е вярна.“ – раз-
казва Цветомир Найденов.

Собствениците на „Ефбет“ 
спонсорират както цели феде-
рации, така и отделни отбори. 
Имат договор с БФС, по сила-
та на който първата българска 
футболна лига от лятото на 2019 
година в продължение на две 
години ще носи името „Efbet 
лига“. От това сътрудничество 

се разпределят средства към 
всички тимове в първенството, 
а се инвестира и в по-качестве-
ното визуално отразяване. От-
делно от общия контракт с БФС 
Цеките са генерални спонсо-
ри и на редица отделни отбо-
ри: „Лудогорец“, „Локомотив“ 
(Пловдив), „ЦСКА 1948“, „Ло-
комотив“ (София), „Монтана“, 
„Верея“, „Берое“ и много дру-
ги. Боян и Цветомир Найдено-
ви работят още с Българската 
федерация по волейбол и с Фе-
дерацията по баскетбол, а от-
делно от това подкрепят доста 
мъжки и женски отбори в два-
та групови спорта, сред които 
и националния по волейбол. 
С Федерацията по бокс пък 
организират Национална бок-

сова лига „Efbet“. Подкрепят и 
индивидуални спортисти.

Защо го правят?

Причините са комплексни. И 
Цеките отново ги споделят от-
крито. Спонсорските договори 
гарантират отлична реклама на 
„Efbet“ пред правилната целе-
ва публика – спортните фено-
ве, които биха се изкушили да 
пробват ерудицията си, зала-
гайки на онлайн предвиждания 
за развитието на мачовете. Но 
и това не е всичко. Инвестици-
ите предоставят на клубовете и 
атлетите възможност да се раз-
виват. Което пък прави самия 
спорт по-качествен, а от там – 

по-атрактивен за зрителите. А 
повече заинтригувани запалян-
ковци са по-голяма аудитория 
за продуктите на хазартните 
компании.

Но има и още една причина, 
поради която Цветомир и Боян 
Найденов подкрепят спорта: 
Те самите са негови фенове. 
Макар да звучи тривиално, то-
ва е единственото обяснение 
на факта, че финансират под 
различна форма многобройни 
аматьорски тимове от регионал-
ните лиги на България. „Не сме 
отказали подкрепа на никой от-
бор, който се е свързал с нас. 
От аматьорския футбол не очак-
ваме реклама. Там единствена-
та ни мотивация е, че обичаме 
спорта.“ – споделят Цеките.

Има надежда  
за развитието на  

спорта у нас

Въпреки че съвременните 
технологии предоставят на фе-
новете голям избор от турнири 
и първенства за гледане (Шам-
пионска лига, Висша лига на 
Англия, Серия „А“ на Италия, 
Испания и т.н.) българските 
фенове все още проявяват го-
лям интерес към мачовете на 
родните клубове. Често дори 
ТВ-излъчванията на български-
те сблъсъци събират по-голяма 
публика пред телевизорите. 
Феновете у нас имат нужда от 
качествени български турнири. 
Цеките работят последовател-
но именно в тази насока. От на-
чалото на спонсорския договор 
за „Ефбет“ лига до момента, 
само за няколко месеца вече 
има видими промени. Разлики-
те между точките на отборите 
в таблицата намаляха, тоест – 
първенството става по-оспор-
вано и интересно. „Радваме се, 
че много от нашите конкуренти 
последваха примера ни и също 
инвестират в спорта. Надяваме 
се практиката да се възприеме 
и от още компании. Само така 
можем да очакваме мачове от 
висока класа, които да привле-
кат зрители пред телевизорите, 
но и да върнат повече млади 
хора на стадионите.“ – комен-
тират темата Цветомир и Боян 
Найденови.

Петър НИКОЛАЕВ

С пост в социалната мрежа 
„Инстаграм“ кметът на общи-
на Бургас Димитър Николов 
посече мераците на местни-
те ученици за обявяване на 
грипна ваканция. Градона-
чалникът сподели снимка с 
8-годишния Апостол Фотев, 
като заявява, че засега няма 
основания учебният процес да 
бъде преустановен.

„Скъпи ученици, дори и 
да беше кмет, 8-годишният 
Апостол Фотев също щеше 
да ви каже, че засега няма 
основание за обявяването на 
грипна ваканция. И това е до-
бре, нали? Новината, която се 
споделя в социалните мрежи 
от сайта на национална теле-
визия за грипна ваканция в 
Бургас, е от миналата година. 
Бъдете ми здрави и приятно 
учение!“, написа Николов на 
своя профил.

Веднага под публикацията 
се включиха с коментари и 

бургаски ученици, които не 
скриха разочарованието си, 
че няма да получат почивка. 

Един от постовете бе особе-
но красноречив защо младе-
жите не искат да посещават 

училище.
„Значи, маняк, много те 

харесвам като кмет, обаче 
това сега са празни работи. 
Искаме си грипна не защото 
сме болни, а щото ни мързи. 
Не го ли разбирате, г-н кмет“, 
напълно искрено и приятелски 
се обръща към Николов мес-
тен ученик.

Комуникацията по оста 
кмет-ученици в Бургас по 
темата „грипна ваканция“ 
предизвика през 2016 година 
голям интерес не само в мор-
ския град, но и в цяла Бълга-
рия. Поводът отново бе иска-
не от страна на учениците да 
бъдат пуснати във ваканция. 
Тогава те заляха със съоб-
щения профила на Димитър 
Николов във Фейсбук, използ-
вайки към него най-различни 
и колоритни обръщения. От 
своя страна градоначални-
кът демонстрира чувство за 
хумор, отговаряйки на молби-
те им и подписвайки се като 
Чичо кмет.
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

„Ефбет“ спонсорира директно 
федерациите и клубовете без агенции

„Маняк, много те харесвам като кмет, но си искаме почивката, защото 
ни мързи“, последва бърз и шокиращ отговор от страна на подрастващите 

Кметът Димитър Николов посече 
ученическите мераци за грипна ваканция

за РЕКЛаМа
056 82 54 35, 0878 424 698

Сменете името на Меден рудник
Мрежата закипя от коментари

ЛУДА 
ИДЕЯ!
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