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Противогрипните ваксини 
в Бургас свършиха
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Трус в БСП, бургаски 
депутат напусна групата 

на левицата

Ченгене скеле  
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Болката 
на едно 

семейство
Следващият 

брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 6 октомври

Георги РУСИНОВ

До 3 години в Бургас ще про-
извеждаме 5 милиона мегават-
часа ток годишно от хранителни 
отпадъци. Това ще стане с функ-
ционирането на бъдещата ана-
еробна инсталация в града. Тя 
ще се намира в района на ули-
ца „Крайезерна“ и ще обслуж-
ва общините Бургас, Поморие и 

Несебър. Заместник-кметът по 
екология и евроинтеграция на 
Община Бургас Весна Балтина 
коментира пред репортер на 
„Черноморски фар“, че идеята 
е в анаеробна среда, без кис-
лород да се разлага материя-
та, която отделя газът метан, от 
който ще се произвежда елек-
тричество и топлоенергия.

Произвеждаме Ток  
оТ храниТелни оТПадъци
До 3 гоДини 

4 Разчетът е за 5 милиона  
мегаватчаса на 12 месеца

4 Кафявите кофи за боклук  
пристигат с откриването на  

анаеробната инсталация

4 Как солената вода може  
да се превърне в сладка и  

спасение ли е при водна криза
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ТУРиСТиЧЕСКА 
АТРАКЦиЯ

Красимир и Мария Слабакови – художници:
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Ина ПЕТРОВА 

Противогрипните вакси-
ни в Бургас се изкупиха за 
по-малко от месец, след 
като бяха пуснати в аптеч-
ната мрежа. В момента се-
румът не може да се купи 
никъде в града. Липсва и 
по складовете. 

Доставените от 
4-те основни дис-
трибутора коли-
чества са около 
10 000 броя за 
областите Бур-
гас, Ямбол и 
Сливен, каза 
председате-
лят на Регио-
налния фар-
мацевтичен 
съюз Люби-
ма Бургазли-
ева. Според 
нея доставки-
те у нас са та-
кива, каквито 
са заявени от 
държавата още 
миналата година. 
„Като се има предвид 
тенденцията от послед-

ните години 2-3% от насе-
лението да се имунизира, 
явно заявките отговарят 
на приблизителните коли-
чества. С тази разлика, че 
от миналата година са оси-
г у - рени 

ваксини за 10, 
а от тази за 
12% от въз-
растните хо-
ра над 65 го-
дини. Няма 
количества, 
защото прос-
то не са зая-
вени толкова, 

колкото в мо-
мента е търсе-

нето“, поясни ма-
гистър-фармацевт 

Бургазлиева.
Доставена в Бургас 

бе само ваксината „Ин-
флувак“. Цената й тази го-

дина в аптеките е около 23 
лева. Очакват се през вто-
рата половина на октом-
ври в града да бъдат заре-
дени и серумите на другия 
производител – „Вак-
сигрип“. През същия пери-
од джипитата очакват и 
безплатните дози за въз-
растните пациенти над 65 
години. „Те ще бъдат 
дистрибутирани директно 
в кабинетите, а не през ап-
течната мрежа. Най-веро-
ятно  няма да стигнат за 
всички възрастни хора, по 
преценка на личния лекар 
ще става ваксинирането“, 

каза Бургазлиева.  
Средно бройката, която 

получават отделните лични 
лекари варира от 30 до 50 
броя. Д-р Петко Желязков 
признава, че количествата 
са крайно недостатъчни. 
„Аз имам подлежащи око-
ло 550 човека над 65 годи-
ни, а ще получа само 30 
ваксини. С тези бройки ня-
ма как да бъде направено 
голямо покритие, трудно е 
и самото разпределение“, 
споделя джипито. Той се 
надява в края на октомври 
да започне имунизирането 
с безплатните дози на пен-
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Силвия ШАТЪРОВА

Един от най-известните 
бургаски велосипедисти, 
инициатор на велодвижени-
ето в града  и застъпник на 
придвижването с велосипед 
в градски условия бе блъс-
нат от микробус, и то по иро-
ния на съдбата точно на пъ-
тя след велоалеята от Сара-
фово до Бургас.

Тихомир Димитров, който 
кара редовно велосипед от 
Бургас до Сарафово всеки 
ден, тази неделя е бил блъс-
нат от микробус на пътя меж-
ду  квартала и Солниците. 
Инцидентът е станал на връ-
щане от Сарафово в отсеч-
ката, където все още не е за-
вършена велоалеята. Про-
блемът е, че по този път ре-

довно преминават автомобили, които 
влизат в конфликт с велосипедисти и 
пешеходци. „Карах си велосипеда, ко-
гато усетих как микробус ме закача по 
рамото и ме поваля на земята, добре 
че заради неравния терен не бях с ви-
сока скорост, иначе травмите щяха да 
бъдат още по-големи“, споделя той. 
Димитров е с травми по ръката и кра-
ка, има съмнения за пукнато ребро. 

Заради заведения, които са разпо-
ложени край плажа „Атанасовска ко-
са“ и заради кайтсърфисти, които вли-
зат, за да си вкарат оборудването, ав-
томобилите са често срещано явле-
ние по велоалеята и бариерата поня-
кога не ограничава шофьорите на 
МПС-та.

„Ограничете пропуските на автомо-
били“, призовава местната власт Ди-
митров, който се съмнява дали изоб-
що автомобилите  имат право да вли-
зат по този път, но го правят нерегла-
ментирано и създават условия за ин-
циденти с велосипедисти. 

Димитров е познат още като виден 
познавач на виното, собственик и на 
бутиков магазин в центъра на града.

Известен велосипедист в Бургас бе блъснат 
от микробус по велоалеята до Сарафово

„Ограничете пропуските на автомобили“, призовава Димитров 

I.На основание чл.29,ал.3 ППЗПП и Приложение№1 към него ,с 
Решение № 42/29.09.2020

 на Изпълнителния директор”на Реставрация” ЕАД ,се обявява 
търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на следните недви-
жими имоти,находящи се в Складова база-гр.Бургас,Южна про-
мишлена зона:

1.Закрит склад № 2А с площ 70 кв.м- начална тръжна цена 
140.00 лв,без вкл.ДДС. 

2. Закрит склад № 12 с площ 64 кв.м- начална тръжна цена 
128.00 лв,без вкл.ДДС 

II. Тръжната документация ,съдържаща информация за участие в 
търга може да бъде закупена в офиса в гр.Бургас,ул.Славянска№20.
Телефони за контакт:056/ 843136,0888373336

III. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 от 13.00 ч. в  админи-
стративна сграда в гр.София,ж.к.Изток,ул.Лъчезар Станчев №7.
Дата за повторен търг на 06.11.2020 от 13.00 часа.  

О Б Я В А

На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, при отчитане на разпоред-
бите на Правилника за прилагане на Закона за публичните пред-
приятия, приет с Постановление №85 на МС от 30.04.2020 г. (обн. 
ДВ бр.40 от 2020 г.) и политика на публичност и прозрачност, 
прилагайки правилата за избор на изпълнители 

ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД обявява повторен кон-
курс за: Избор на регистриран одитор за извършване на незави-
сим финансов одит на ГФО на дружеството за 2020 г.“

Сумата на актива на баланса за 2019 г. е в размер на 1206 хил. 
лв.

Нетните приходи от продажби за 2019 г. са в размер на 1385 
хил. лв. 

Годишният финансов отчет на дружеството се съставя на база 
Национални счетоводни стандарти.

Условия на конкурса:
До участие се допускат всички физически и/или юридически ли-

ца, вписани в регистъра на ИДЕС.
Участниците представят ценова оферта, с включени всички пре-

ки и допълнителни разходи, свързани с одита. Ценовата оферта 
трябва да съдържа информация за:

1. Необходим брой работни часове за одита;
2. Цена за 1 час одитна дейност;
3. Опит в одитиране, включително и на подобни дружества;
4. Допълнителни предложения от одитора – периодични консул-

тации (минимум на тримесечие), методологическа помощ и др., 
без да се увеличава цената на одита.

Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата 
на кандидатстване.

Критерий за избор на регистриран одитор – най-ниска предло-
жена цена.

Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Конкурс за избор на одитор за извършване на не-
зависим одит на ГФО за 2020 г.“ и името на кандидата, точен ад-
рес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. 
Оферти се подават в деловодството на ДКЦ в срок до 16:00 часа 
на 14.10.2020 г. на адрес: гр. Бургас п.к.8001, ул. „Ванчо Михай-
лов” № 1, управление. Оферти, получени след посочения краен 
срок няма да бъдат приемани.

За контакти: тел. 056 / 87 58 42, факс 056 / 87 58 88
GSM: 0885 914 342
e-mail: dkc_sgp@abv.bg

4 Очакват нови дози през втората 
половина на октомври

4 Раздават на джипитата 
безплатни бройки за възрастни 
пациенти над 65 години

Тихомир Димитров и приятели
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Вестникът е носител на награ-
дата "Св.Константин Кирил Фи-
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. Член е на Бъл гар ска та асо ци ация на ре гио нал-
ни те ме дии (БАРМ).

Дона МИТЕВА

Въпреки края на недотам 
успешния туристически се-
зон по Черноморието, тър-
сенето на сервитьори, бар-
мани, готвачи, миячки в 
Бургас продължава. Само 
от последните няколко дни 
обявите в специализирани 
издания доказват липсата 
на такава работна ръка или 
пък нежеланието на хората 
с подобни умения да рабо-
тят при условията на панде-
мия.

Например в едни от по-
следните обяви четем, че 
ресторант „Триумф“ търси 
сервитьори, работник сту-
дена кухня и миячка; кафе-
не  в центъра на Бургас ис-
ка да назначи на трудов до-
говор сервитьорки или сер-
витьори. „Ин“ бар търси 
готвач и обещава добро за-
плащане, като предлага и 
фирмено обучение и рабо-
та в добър екип. Същата 
фирма търси и сервитьори. 
Бистро в квартал „Славей-
ков“ също се нуждае от 

сервитьори, и то да бъдат 
назначени на постоянен 
трудов договор, защото за-
ведението работи целого-
дишно.

Търси се и управител на 
нощен клуб, кандидатът 
трябва да е креативен, ко-
муникативен и с добра ви-
зия.

В обявите от последните 
дни не липсват и такива за 
продавачи в различни ма-
газини или пък за гледане 
на възрастни хора или де-
ца. Шофьорите-снабдители 
също са търсени, както и 
такива за товарни  и хла-
дилни камиони.

Екзотична е обявата, 
чрез която се търси ин-
структор по обща физиче-
ска подготовка, армейски 
стил. Работата е временна, 
от 2 до 19 октомври. Обе-
щава се заплащане от ми-
нимум 1500  лева за пери-
ода от десет дни, а опитът 
от работа в армията, поли-
цията или други специали-
зирани силови структури е 
от предимство.

КРИМИ

Таксата на то
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ваксини свършиха Блъснаха и 
убиха 
бургазлийка 
на пешеходна 
пътека

Бургазлийка загина 
след като бе блъсната 
докато пресича на пеше-
ходна пътека, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Инцидентът 
е станал в района на мага-
зин „Мосю Бриколаж“. 
Автомобил „Дачия Логан“, 
управляван от 59-годи-
шен мъж от Бургас, е пре-
минал на червен светофар 
и  блъснал правомерно 
пресичащата на зелено 
60-годишна жена. Тя е 
била транспортирана с 
линейка до „Бургас мед“, 
но починала на път за бол-
ницата. Водачът е тестван 
за употреба на алкохол и 
наркотични вещества, 
като и двете проби са били 
отрицателни. По случая е 
образувано досъдебно 
производство.

Чичо открадна 
телефона на 
дете

Мъж е откраднал мобил-
ния телефон на дете в 
комплекс „Изгрев“, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Установено 
е, че 52-годишен бургаз-
лия е отмъкнал мобилно-
то устройство, на стой-
ност 849 лева, собстве-
ност на 10-годишно дете 
от Бургас. Задържаният е 
направил пълни само-
признания и е върнал 
откраднатия телефон. 
Работата по случая про-
дължава от служители на 
Пето Районно управление 
– Бургас.

Евреин бе 
обран от 
служител на 
хотел в 
Слънчев бряг

Израелски турист е бил 
обран в Слънчев бряг, 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Кражбата на 
мобилния му телефон е 
била извършена в ресто-
ранта на хотел, където 
отседнал 44-годишният 
чужденец. Извършителят 
на деянието е 21-годишен 
старозагорец, който е слу-
жител в хотела. 
Обирджията направил 
пълни самопризнания и 
върнал откраднатия теле-
фон. Работата по случая 
продължава.

сионерите. „Това е норма-
лен период за ваксинира-
не. Препоръчвам на всич-
ки възрастни над 60 години 
с хронични заболявания, 
преди да започне грипната 
епидемия, със зимните ре-
спираторни инфекции да 
се ваксинират. Хубаво е 
поне защита против грип-
ния вирус да имат, защото 

често грипът се  изкарва 
по-леко. Разбира се, голе-
мият проблем си остава 
коронавирусът“, казва д-р 
Желязков. 

Колегата му д-р Медаров 
е с наблюдение, че пома-
гат, но препоръчва поста-
вянето им да става под ле-
карско наблюдение. Свои-
те безвъзмездни количе-

ства като джипи очаква до 
края на октомври. „Мина-
лата година се възползвах 
и успях да ваксинирам 
част от възрастните си па-
циенти. Но имах само 30 
броя“, казва общопракти-
куващият лекар.

Тази година държавата 
отпуска за пенсионерите 
180 000 дози. Могат да се 

ваксинират единствено на-
пълно здрави хора, напом-
нят медиците. Общопрак-
тикуващите лекари ще оп-
ределят кои от пациентите 
им ще получат безплатна 
ваксина, съобразно общо-
то им състояние и съпът-
стващите хронични забо-
лявания. 

Бумът в продажбата на 

противогрипните ваксини 
беше очакван още преди 
месец. Тогава редица све-
товни производители изля-
зоха с информация, че за 
този сезон ще имат свръх-
производство. Защото се 
очаква и свръхтърсене. И 
то наистина е факт, с тази 
разлика, че ваксини засе-
га няма. 

Продължават  
да се търсят готвачи 

и сервитьори
„Черноморски фар“

Община Бургас вече за-
почна да изгражда нов 
пристан и етнографски 
комплекс в непосред-
ствена близост до рибар-
ското селище Ченгене 
скеле. Дотам ще се пъту-
ва и с корабче, така че се 
очаква още догодина мяс-
тото да се превърне в но-
ва туристическа атрак-
ция. Изключително живо-
писни са плавателните 
канали за лодките с жи-
лищата на рибарите от 
двете им страни. Без съм-
нение гостите на Бургас 
ще искат да отидат да 
разгледат и тях.

Затова в разговори 
между рибарите и кмета 
Димитър Николов се ро-
ди идеята за освежаване 
фасадите на сградите 
край каналите, така, че 
селището да придобие ат-
мосфера, подобна на сре-
диземноморско градче 
(на снимката можете да 
видите един от моделите, 
които ще бъдат следвани 
- така изглежда остров 
Бурано в лагуната на Ве-
неция).

Боядисването започва 
още тази събота. В него 
ще участват местните ри-
бари, общински служите-
ли и доброволци. Осигу-
рени са първите количе-
ства боя и необходимите 
пособия за нанасянето й. 
Главният архитект на об-
щината Емил Бурулянов е 
подбрал топли цветове, 
които да кореспондират 
и на някои от вече из-
ползваните там. Сборни-
ят пункт в събота е от 11 
часа в легендарния клуб 
„Морски сговор".

Очертава се догодина 

Ченгене скеле да стане 
любимо място, където да 
се разходиш, да хапнеш 
риба и да си направиш 
незабравима снимка. 
Припомняме, че там ще 
има многофункционална 
зала, Кафене-клуб на мо-
ряка, експозиционни къ-
щи-работилници за деца, 
парково пространство с 
пикник зона и детска пло-
щадка, крайбрежна алея, 
допълнително озеленява-
не, площадно простран-
ство с амфитеатър за 
малки концерти на откри-
то, както и нов пристан.

Георги РУСИнОВ

Седем случая на коронавирус 
има в община Сунгурларе. За 
това съобщи кметът д-р Георги 
Кенов. Пет са случаите в село 
Манолич, по един има в село 
Прилеп и в града.

„Всички контактни са поста-
вени под карантина. Кметът на 

Манолич ни съдейства и помага 
за преодоляване на епидемията 
и връчване на предписанията в 
селото. Общинската админи-
страция организира дезинфек-
ция на всички обществени мес-
та, улици, магазини, училище и 
площадки в село Манолич“, пи-
ше той.

Кенов призовава жителите на 

общината да не се притесняват.
„Искам да успокоя всеки жи-

тел на община Сунгурларе във 
връзка с възникналата ситуация 
на констатирани случаи на ко-
ронавирус инфекция в село Ма-
нолич. Уведомявам ви, че няма 
да затварям игрални зали, рес-
торанти, заведения за бързо об-
служване, питейни заведения, 
кафе- сладкарници, магазините 
за хранителни стоки и др. Има 
разписани правила за работа 
на всички обществени места 
при строго спазване на сани-
тарно-хигиенните изисквания. 
Уверявам ви, че няма повод за 
притеснение и паника. Не се 
поддавайте на стреса да ви зав-
ладее. Инфекцията с COVID -19 
на този етап е овладяна. При-
канвам всички граждани да бъ-
дат дисциплинирани и да спаз-
ват наложените мерки за безо-
пасност. Припомням, носенето 
на маски в затворени помеще-
ния, общински администрации и 
места с обществен достъп е за-
дължително. Спазвайте дистан-
ция“, заяви той.

За село Манолич са осигуре-
ни маски и ръкавици. Тествани 
ще бъдат и хората от Дома за 
пълнолетни лица с деменция в 
село Славянци.

Георги РУСИнОВ

120 души от цеха в руенското село Зай-
чар са били тествани за COVID-19 вчера, а 
днес резултатите им трябва да излязат. То-
ва заяви пред „Черноморски фар“ кметът 
на Община Руен Исмаил Осман. През вче-
рашния ден има още 3 нови случая на ко-
ронавирус в селото. Така общият им брой 
стигна 35. Местни коментират, че очакват 
цифрата да нарасне заради тестваните в 
цеха работници.

Заради голямата бройка заразени, в се-
лото бяха въведени по-строги мерки със 
заповед на директора на РЗИ-Бургас  
д-р Георги Паздеров.

„Маските се носят и на открито и на за-
крито, кафенетата работят само отвън, въ-
вежда се стриктен контрол. Органите на 
реда ще следят за неспазване на противо-
епидемичните мерки. Тествани бяха слу-
жителите на детската градина, като всички 
излязоха с отрицателни резултати и дет-
ското заведение вече започна работа“, 
обясни Осман.

Кметът посочи, че хората приемат раз-
лично ситуацията в селото.

„Сред местното население има такива, 
които се притесняват, други не чак толко-
ва“, поясни той.

Седем случая на коронавирус 
в община Сунгурларе

Чакат резултатите за 
COVID-19 на 120 души 

от цеха в Зайчар
Още петима заразени в селото

В община Сунгурларе редовно дезинфекцират публичните 
места

Ченгене скеле става 
малка Венеция ТУРИСТИЧЕСКА 

АТРАКЦИЯ



Дона МИТЕВА

Чистотата на околната 
среда е необходимо усло-
вие за нормалното същест-
вуване на хората и поддър-
жането на екологичното рав-
новесие. Но след глобалния 
бум на индустриализацията 
през миналия век, условия-
та, в които живеем рязко се 
влошиха - основно в резул-
тат на човешки дейности, от-
читат учените. 

Развитието на науката и 
технологиите доведоха до 
появата на нови технологич-
ни процеси и вещества, кои-
то могат да имат неочаква-
но въздействие върху чове-
ка и околната среда в зона-
та на тяхното разпростране-
ние. Нарастването на населе-
нието извика повишено про-

мишлено и енергийно произ-
водство, които са свързани с 
изгарянето на изкопаеми го-
рива и биомаса и потребле-
нието на вода за промишле-
ни нужди. Глобалните клима-
тични промени също оказват 
влияние върху микроклима-
та и условията в различните 
региони. Това са факти, дос-
тъпни до всеки човек, върху 
които обаче малцина се за-
мислят. А природата започна 
да изпраща своите сериозни 
сигнали към човечеството: 
затопляне на климата, топене 
на ледовете, безводие…

„До 2025 година 14% от све-
товното население ще изпит-
ва недостиг на вода, според 
данни на ООН. Постепенно 
този проблем настъпва и в 
България. Последните месе-
ци се заговори за потенциал-
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Георги РУСИНОВ

До 3 години в Бургас ще 
произвеждаме 5 милиона 
мегаватчаса ток годишно 
от хранителни отпадъци. 
Това ще стане с функцио-
нирането на бъдещата ана-
еробна инсталация в гра-
да. Тя ще се намира в ра-
йона на улица „Крайезерна“ 
и ще обслужва общините 
Бургас, Поморие и Несебър. 
Заместник-кметът по еко-
логия  и евроинтеграция 
на Община Бургас Весна 
Балтина коментира пред 
репортер на „Черноморски 
фар“, че идеята е в анаероб-
на среда, без кислород да 
се разлага материята, която 
отделя газа метан, от който 
ще се произвежда електри-
чество и топлоенергия.

„Капацитетът на анае-
робната инсталация е мал-
ко над 30 000 тона годишно. 
Проектът е готов и има из-
бран изпълнител на инжене-
ринг. Текат последните съ-
гласувания и се надяваме 
в най-скоро време да взе-
мем разрешение за строеж 
и да започне изграждането 
на инсталацията. Ще обя-
вим и поръчката за достав-
ка на съоръженията. Това 
са 10 камиона, 2 челни то-
варача и кофите, които ще 
бъдат за Бургас, Поморие 
и Несебър. Всяка община 
ще си обяви поръчката за 
съдовете. Става въпрос за 
кафявите контейнери, които 
ще са само за събиране на 
хранителни отпадъци“, обяс-
ни заместник-кметът.

Балтина посочи, че тепър-
ва ще бъде правен анализ 
къде точно трябва да бъдат 

разположени новите кон-
тейнери.

„Това е една съвсем нова 
система за събиране на от-
падъци, която трябва да бъде 
изградена до края на 2022-а 
заедно с анаеробната ин-
сталация. През 2023-а тряб-
ва да имаме една функцио-
нираща система, която ще 
бъде в подкрепа на кръгова-
та икономика и всички поли-
тики, които в последните го-
дини Община Бургас следва 
по отношение на управление 
на отпадъците“, поясни тя.

Системата от кафявите 
контейнери ще обхване как-
то заведенията за общест-
вено хранене и хранител-
ните магазини, така и дома-
кинствата.

„За първите съдовете ще 
са индивидуални. За до-
макинствата още не е на-
правен анализ, за да мога 
да кажа как ще се разпре-
делят там, но има време. 
Това всъщност ще са още 
едни контейнери до тези, 
които ползваме. След като 
се обяви поръчката и има-
ме изпълнител, ще можем 
да кажем със сигурност ка-
къв вид ще бъдат тези съ-
дове. В цяла Европа те са 
общо взето от един вид – 
със специални системи за 
затваряне, заключване, ка-
фяви на цвят. Надяваме се 
да ни бъдат доставени добри 
контейнери, които да могат 
да издържат на нашите ме-
теорологични условия, за-
щото лятото е много специ-
фично и много топло“, каза 
още Балтина.

Колко точно кафяви кон-
тейнери ще са необходи-
ми за Бургас обаче още 

със сигурност не се знае. 
Заместник-кметът обясни, че 
са правени прединвестици-
онни проучвания, които оба-
че не са достатъчно точни, 

за да се каже с точност.
„Те ще са на територия-

та на цялата община. В със-
тавните селища хората имат 
добър навик да събират зе-

ленина, която се компости-
ра. Нашата цел ще е и бур-
газлии да станат съпричаст-
ни към това, което иска да 
направи Общината, защо-

то всичките тези екологич-
ни проекти, без подкрепата 
на гражданите, много труд-
но могат да се случат“, по-
сочи тя.

До 3 години ще произвеждаме 5 милиона 
мегаватчаса ток от хранителни отпадъци

Да се превърне солената вода в сладка е решение, но не е спасение от водна криза
4 Практиката в Кипър: 
Цели заводи обезсоляват 
морска вода
4 Немска технология 
трябваше да изгради 
подобна инсталация на 
Северния плаж

на
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Почти цял Бургас е обхванат от но-
вата система за сметосъбиране. Само 
10% от всички 800 точки контейнерни 
площадки все още са със старите ме-
тални и открити съдове за боклук. Това 
обясни пред „Черноморски фар“ за-
местник-кметът Весна Балтина. 

„Това е заради характерни географ-
ски особености. Има например улици 
като „Христо Ботев“ и „Иван Вазов“, 
където минава тролейбусният транс-
порт. Там няма никаква възможност 
да бъдат подновени, защото височи-
ната на вдигането е 6 метра и поло-
вина. Има няколко точки в центъра и 
„Възраждане“, където също не са под-
менени, защото има много кабели, ко-
ито са доста ниско. Поради плътността 
на застрояване в тези региони към мо-
мента нямаме възможност да ги под-
новим. Имаме обещание от сметосъби-
ращото дружество, че до края на годи- ната ще си закупят един камион, който 

е доста по-малък от сегашните, с кои-
то се извозват отпадъците. Ще има и 
по-малки контейнери на тези места, 
където няма възможност за големите. 
Ще гледаме на колкото се може пове-
че проблемни точки да се поставят от 
тях“, коментира заместник-кметът.

Балтина добави, че вече почти няма 
оплаквания от гражданите, свързани с 
новите контейнери.

„За 9 месеца мисля, че се понагла-
сиха нещата. В началото оплакванията 
бяха предимно заради това, че преди 
са имали да кажем два контейнера, а 
сега един. Новите обаче са с по-голя-
ма вместимост от старите. По отноше-
ние на локациите имаше оплаквания. 
На места, където бяха поставени, ви-
димостта не беше достатъчна. Всички 
тези неща обаче вече са изчистиха 
във времето. Все пак и ние се нагла-

сяме, но и гражданите трябва да свик-
ват“, добави тя.

Наш репортер обаче видя, че 
проблемен остава районът около 
„Краснодар“. Съдовете за боклук там 
все още са от старите метални, които 
са открити. Клошари, котки и глару-
си редовно ровят и разхвърлят храни-
телните отпадъци в тях. Хората често 
се оплакват и от неприятни миризми, 
тъй като старите съдове са точно под 
прозорците им. Друг проблем, за кой-
то живеещи в района споделят е хвър-
чащи парчета стиропор. Проверка на 
„Черноморски фар“ установи, че при-
чината е, че рибните търговци често 
оставят до контейнерите отпадъците 
си от стиропор, които вятърът ведна-
га подхваща. 

Сигнали в Общината специално за 
замърсяване в района на пазара има 
почти всеки ден.

Планирано:

Кафявите кофи за боклук 
пристигат с откриването на 
анаеробната инсталация

Поставят специални малки контейнери 
във Възраждане и Центъра

Новите контейнери са поставе-
ни на места в почти целия град

Районът около „Краснодар“ е проблемен, тъй като съдовете там все 
още са от старите

Морето не е само плаж и отдих. То е и отговорност 
за опазването му, а и крие нови възможности



на криза и по Черноморското 
крайбрежие“, казва Стела 
Найденова, асистент в кате-
драта по „Екология и опаз-
ване на околната среда“ 
в Бургаския университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“. 

В условията на изчерпва-
щи се чисти природни ре-
сурси, учените са поста-
вени пред предизвикател-
ството да предлагат бързи, 
икономични и природосъо-
бразни решения за справя-
не с недостига на суровини. 
Разбира се, те невинаги са и 
финансово изгодни.

При южните съседи - 
от чешмите тече 
преработена морска 
вода 

„Добър пример за справя-
не с недостига на сладка вода 
е селището Торони (Ситония, 
Халкидики, Гърция). Когато 
за първи път почивахме със 
семейството ми там бях из-
ненадана - от чешмите тече 
преработена морска вода. Тя 
се използва за битови нужди, 
но не и за готвене и за пие-
не. Водата не е преработена 
на 100%, а се усеща соления 
й вкус. Но местните жители 
и почиващите са свикнали с 
този факт. Ситония е полуос-
тров без естествени сладко-
водни водоизточници“, раз-
каза Найденова за своите 
наблюдения. 

В Кипър пък има цели заво-
ди за обезсоляване на мор-
ска вода. Собственици на 
хотели, туристически ком-
плекси, спа и голф центрове  
могат да получават лиценз 
за изграждане на собствено 
малко звено за обезсолява-

не на морска вода.
 „Пречистената и годна за 

употреба морска вода е скъп 
продукт – средната цена, на 
която правителството я заку-
пува, е около 75 цента на ку-
бичен метър, което е около 
две трети повече от водата 
от язовирите“ предупрежда-
ват кипърците. „Така е, защо-
то процесът гълта много елек-
трическа енергия, а и остава 
отворен въпросът за отпадъ-
ците – филтри и т.н.“, допъл-
ва Найденова. 

Тя припомня, че през 2013 
година имаше проект на 
Северния плаж в Бургас да 
бъде изградена инсталация 
по германска технология, ко-
ято ще преработва солената 
морска вода в питейна.

 Като експерт подчертава, 
че обезсоляването на мор-
ска вода бързо започва да 
се превръща в допълнителен 
и нужен източник на питейна 
вода за много места по све-
та. А процесът на мембран-
но филтриране с протичане 
на обратна осмоза е един от 
подходите за производство 
на сладка вода.

Принципът е следният: При 
поставянето на мембраната 
между два разтвора с раз-
лична концентрация започ-
ва естествен процес на из-
равняване на концентрации-
те, чрез движение на водата 
към по-концентрирания раз-
твор - осмоза. В случая обаче 
се цели точно обратното – во-
дата трябва да се движи към 
разтвора с по-ниска концен-
трация. За целта се подава 
налягане, което обръща про-
цеса – обратна осмоза.

Процесът на мембран-
но филтриране с протичане 
на обратна осмоза (Reverse 
Osmosis, RO) е коренно раз-
личен от термичното обезсо-
ляване за производство на 

сладка вода.
„При обратната осмоза 

морската вода се изпомпва 
през мембраните с наляга-
не, по-високо от осмотично-
то. При този процес концен-
трацията на соли от едната 
страна на мембраната на-
раства, което повишава ос-
мотичното налягане и нама-
ля притока на прясна вода. 
За да се предотврати това, 
през камерата трябва непре-
къснато да се изпомпва нова 
морска вода. Потокът пряс-
на вода е пропорционален 
на налягането. 

Мембраната задържа 
йоните на различни соли, и 
само йоните на водата и ня-
кои едновалентни йони мо-
гат да преминат през струк-
турата й. Тя не пропуска  и 
отпадните продукти от жиз-
нената дейност на бактерии 
и микроорганизми.

 Получените питейни води 
не изискват допълнително 
обеззаразяване и са подхо-
дящи за пиене. Мембранната 
филтрация работи в непре-
къснат режим, мембраните 
нямат нужда от подмяна 5-7 
години с правилна поддръж-
ка, която включва химическо 
чистене два пъти в годината“, 
обясняват експертите. 

Подобен метод на обратна 
осмоза се използва за сдо-
биване с питейна вода в съ-

временните  кораби, сочат 
примерите

В Масачузетския техноло-
гичен институт (MIT) са от-
крили начин да отделят сол-
та от водата чрез електриче-
ски импулс. Процесът е ле-
сен, ефективен и доста евтин, 
сочи още преподавателката 
в бургаския ВУЗ. Методът не 
разделя йоните от водните 
молекули чрез филтри, кои-
то могат да се затлачат, или 
чрез дестилация, която кон-
сумира прекалено големи ко-
личества енергия.

Вместо това се използва 
електрически шок в рамки-
те на воден поток, който из-
бутва солената вода в еди-
ния край на потока и чистата 
сладка вода в другия край.  

Това е нов процес, наре-
чен шокова електродиали-
за, при която водата преми-
нава през порест материал, 
наречен фрит, който е съста-
вен от миниатюрни стъклени 
частички. Електроди се при-
крепят от двете страни на 
фрита, което кара електриче-
ското напрежение да проти-
ча през фрита във водата.

Изследователите  от 
Университета в Манчестър, 
Великобритания, предлагат 
пък решение, основано на 
графен-оксидни мембрани, 
които са доказано високо-
ефективни при филтриране 

на малки нанопори и дори 
големи соли. 

Обикновените соли, раз-
творени във вода, образуват 
нещо като „черупка" от во-
дни молекули около солни-
те молекули. Това позволява 
на малки капиляри в графен-
оксидните мембрани да бло-
кират тези соли от протича-
не през водата. Водните мо-
лекули след това премина-
ват през филтъра с неверо-
ятно бърза скорост, което го 
прави идеален за употреба 
при обезсоляване.

„Каквито и решения да 
предлагат учените, винаги е 
по-добре да пазим природ-
ните ресурси като чистота 
и количество, отколкото да 
търсим начини за използва-
не на алтернативни източ-
ници. Колкото и щадящи да 
са технологиите, винаги има 
риск от нарушаване на еко-
логичното равновесие, кое-
то неизбежно води до нео-
братими кризи“, обобщава 
Найденова. И това е основ-
ното, което внушава на сво-
ите студенти, избрали да се 
посветят на екологията. 

Тя дава пример, че в свето-
вен мащаб непрекъснато се 
разрушават местообитания, 
част от водни ресурси. Лош 
пример са Аралско море, 
Мъртво море, Асалското езе-
ро, Чад, Поопо и др.
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Да се превърне солената вода в сладка е решение, но не е спасение от водна криза
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Георги РУСИНОВ

Общински  съвет  – 
Бургас одобри искането 
на „Бургасбус“ за тегле-
не на заем от 7.5 милиона 
лева. Само един от местни-
те парламентьори се „въз-
държа“. Останалите под-
крепиха докладната. С па-
рите ще се плаща ДДС-то 
за 56-те нови екоавтобуса, 
които общинският превоз-
вач ще закупи.

Десет от тях ще се дви-
жат по бързите линии. 
„Бургасбус“ ще се сдобие 
и с дванадесет 9-метрови, 
които ще са основно за ли-
ния 9 и тридесет и четири 12-
метрови, които са за всич-
ки останали линии. Общата 
стойност на проекта за за-
купуването на 56-те нови 
екоавтобуса е 82 милиона 
лева, с ДДС. Държавата фи-
нансира по-голямата част 
от средствата, а Община 
Бургас съфинансира 3.5 ми-
лиона лева.

Дебати по докладната поч-
ти нямаше. Един от основни-
те критици на „Бургасбус“ 
Христо Панайотов от БСП 
се изказа положително по 
темата.

„Признавам, че като ви-
дях докладна за теглене на 
кредит от 7.5 милиона лева 
от „Бургасбус“ и малкото ми 
останала коса се изправи. 
След като се запознах под-
робно с нея по време на ко-
мисиите обаче, стигнах до 
извода, че общо взето, това 
е добра сделка. Имах съмне-

ния, че може би дългът от 3 
милиона лева, който друже-
ството дължи на Общината, 
ще се разплати с този нов 
заем. Екипът на заместник-
кмета Красимир Стойчев 
обаче ме увериха, че в до-
говора е записано, че па-
рите ще се ползват само за 
разплащане на ДДС. Това, 
че държавата ще ги възста-
нови после, също е добре“, 
каза той.

Антонио Душепеев от 
ГЕРБ определи докладната 
като най-важната в днев-
ния ред на Общински съвет 
– Бургас.

„Тя ще промени живота на 
бургазлии. Електрическите 
автобуси са с нулева еми-
сия. Независимо от финан-
совото състояние на друже-
ството, нека вземем това ва-
жно решение“, каза той.

Както „Черноморски фар“ 
писа, новите автобуси, ко-
ито ще се движат по бър-
зите линии са испански. 
Първата партида от тях се 
очаква да пристигне през 
септември 2021-а. Крайната 
доставка на десетте трябва 
да приключи през февруа-
ри 2022-а.

За 12-метровите автобуси 
има три фирми, които жалят 
поръчката в Комисия за за-
щита на конкуренцията. За 
9-метровите нито една от 
трите фирми, явили се на 
обществената поръчка, не 
е представила в пълен обем 
необходимите документи. 
Поръчката се рестартира 
наново. 

Одобриха заема от 7.5 
милиона лева на „Бургасбус“ 

за новите екоавтобуси 



„Черноморски фар“

Забележителният цигу-
лар проф. Минчо Минчев, 
който е свирил като со-
лист с много от водещите 
оркестри в света, сред 

които Кралски филхармо-
ничен оркестър - Лондон 
(RPO), Лондонският сим-
фоничен оркестър, Ор-
кестърът на BBC - Лон-
дон, London Mozart 
Players, Академията „Сей-

нт Мартин ин дъ филдс“, 
St. Goldsmith Orchestra, 
Радиооркестърът на Ро-
манска Швейцария, Ор-
кестърът на Московското 
радио и телевизия, Буку-
рещка филхармония 
„Джордже Енеску“, Сим-
фоничният оркестър на 
Амстердам, Дрезденска-
та филхармония и др. ще 
зарадва бургаска публи-
ка на 18 октомври. Кон-
цертът ще се състои в за-

лата на  Държавна опера 
- Бургас в 19.00 часа. В 
рецитала ще се включи и 
Людмил Ангелов - пиано.

В програмата са вклю-
чени - „Шакона“  на Тома-
зо Витали, Соната No. 5 
Op. 24  на Лудвиг  ван Бе-
товен, Сюита в старинен 
стил  на Алфред Шнитке, 
Соната A-dur FWV 8 на 
Цезар Франк.

Проф. Минчо Минчев е 
носител на редица прес-

тижни национални и меж-
дународни  награди, сред 
които и първата статуе-
тка „Емил Чакъров“ от 
Бургаските музикални 
празници.

Изключителната артис-
тична кариера на Минчо 
Минчев е свързана и със 
събития на най-престиж-
ните концертни сцени по 
света - „Карнеги хол“ в 
Ню Йорк, „Кенеди цен-
тър“ във Вашингтон, „Бол-

шой театър“ и зала „Чай-
ковски“ в Москва, „Ройъл 
Фестивал Хол“ и Ройъл 
Албърт Хол“ в Лондон, за-
ла „Херкулес“ в Мюнхен. 
През годините той жури-
ра международни конкур-
си като „Карл Флеш“ (Ве-
ликобритания), „Рудолф 
Липицер“ (Италия), „Ифра 
Нийман“ (Германия), „Бе-
товен“ (Чехия), „Югенд 
Музициерт“ (Германия) и 
др.

Виртуозният цигулар  
проф. Минчо Минчев идва в Бургас 

„Черноморски фар“

С настъпването на есен-
та в Бургас идва ред и на 
месеца, посветен на лите-
ратурата. До 29-и октом-
ври в Дома на писателя на 
улица „Вола" 1 ще се раз-
гърне многообразието от 
жанрове - поетични и бе-
летристични вечери, пре-
миери, срещи с писатели.

Откриването на литера-
турните празници бе по 
традиция на 1 октомври 
вчера със спектакъл на ре-
жисьора Симеон Дими-
тров и на Добрина Топало-
ва, с участието на актьори-
те Димитрина Тенева, Сто-
ян Памуков и Алекс Анма-
хян.

Вечерта, посветена на 

бургаската поезия - „Отло-
жена е есента", ще се про-
веде на 5 октомври от 18.00 
часа с актьорите Невена 
Цанева и Тони Минасян.

Иван Гранитски ще пред-
стави на 7 октомври „Ро-
манът на Захарий" на авто-
ра Любомир Котев, а Не-
дялко Йорданов и д-р Еле-
на Алекова ще представят 
поетичната книга на Ата-
нас Капралов „Приближа-
ване до взрива" на 8 ок-
томври.

На 15 октомври Георги 
Райков ще представи кни-
гата „Автобиографични из-
поведи", с която ще бъде 
отбелязана 140-ата годиш-
нина от рождението на Пе-
тко Росен.

Проф. Михаил Неделчев 

ще запознае публиката на 
20 октомври с новото юби-
лейно фототипно издание 
на първа книжка и своята 
съавторска книга с Елка 
Трайкова - „100 години 
списание „Златорог".

Разказите „Рибки мрен-
ки" на Гергана Стоянова 
ще бъдат представени от 
Ваньо Вълчев на 22 октом-
ври от 18.00 часа, а на 26 
октомври ще ни запознае 
с романа на Мина Кръсте-
ва - „Градежът".

Литературните празници 
ще бъдат закрити на 29 ок-
томври с „Морски смях" - 
специално издание за ве-
черта на хумора с участие-
то на актьора Стоян Паму-
ков и акустичния сет на 
Мариана Добрева.

Започна месецът  
на литературата 

Стра ни ца 6 2-5 ОКтОМВри 2020

КултурА
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В програмата са включени 
произведения на Бетовен, 
Витали, Шнитке, Франк

2 октомври (петък), 18:00 часа
"Моделисимо и шепот от графита", пое-
зия
Автор Константин Корадов
Представя Силвия Колева
 
5 октомври (понеделник), 18:00 часа
"Отложена е есента"
Вечер на бургаската поезия
С участието на актьорите
Невена Цанева и Тони Минасян
 
7 октомври (сряда), 18:00 часа
"Романът на Захарий" - книга втора от
"Записки върху записките"
Автор Любомир Котев
Представя Иван Гранитски
 
8 октомври (четвъртък), 18:00 часа
"Приближаване до взрива", поезия
Автор Атанас Капралов
Представят д-р Елена Алекова и
Недялко Йорданов
 
9 октомври (петък), 18:00 часа
"Отворени възможности", поезия
Автор Цвета Делчева
Представя Милка Иванова
 
12 октомври (понеделник), 18:00 часа
"Разказвай ми, обичам те"
Вечер на бургаската проза
С участието на актьора Диян Русев
 
14 октомври (сряда), 18:00 часа
"Намерени в превода"
Вечер на преводачите с
Наталия Недялкова
 
15 октомври (четвъртък), 18:00 часа
"Автобиографични изповеди" -
140 години от рождението на
Петко Росен
Представя Георги Райков
 
16 октомври (петък), 18:00 часа
"Пренареждане", млада поезия
Автор Силяна Щилиянова
Представя Динко Динков

19 октомври (понеделник), 18:00 часа
"Българското море в сърцето на времето"
Автор Георги Николов
Представя Добрина Топалова
 
20 октомври (вторник), 18:00 часа
"100 години списание "Златорог"
Проф. Михаил Неделчев представя
новото юбилейно фототипно издание на
първа книжка и своята съавторска книга 
с Елка Трайкова
 
21 октомври (сряда), 18:00 часа
"Ламбо и Дар", приказки
Автор Стана Апостолова
Представя Слави Томов
 
22 октомври (четвъртък), 18:00 часа
"Рибки мренки", разкази
Автор Гергана Стоянова
Представя Ваньо Вълчев
 
26 октомври (понеделник), 18:00 часа
"Градежът", роман
Автор Мина Кръстева
Представя Ваньо Вълчев
 
27 октомври (вторник), 18:00 часа
"Шоколад с люти чушки", разкази
Автор Митко Джунгуров
Представя Янчо Чолаков
 
28 октомври (сряда), 18:00 часа
"Човек до теб", роман
Автор Георги Йочев
Представя Динко Динков
 
29 октомври (четвъртък), 18:00 часа
"Морски смях" - специално издание за 
вечерта на хумора
С участието на актьора Стоян Памуков
Мариана Добрева - акустичен сет

Закриване на Есенни литературни 
празници

ПрОграМа

Златните текстове на български 
поп и рок песни излизат в издание

Свобода атанаСОВа, 
Бнр-Бургас

Два проекта на Георги 
Колев излязоха от печат. В 
първия са включени над 30  
от златните текстове на 
български рок и поп песни. 
Книжното издание е със 

заглавие „Защо ме оби-
чаш“, по  стих на Добри 
Жотев. „Не дали, а защо 
ме обичаш, точно този въ-
прос ми хареса“, обясни 
Колев. Работата по създа-
ването и отпечатването на 

книжката му е отнела 
няколко години. Причи-
ната е, че  издирването 
на автентичния текст и 
съпоставянето му с по-
знатия песенен вари-
ант отнема време, за-
щото има разминаване 

в нагласяването с 
мелодията и търпи 
промяна, споделя 
той. 

От печат излезе и 
вторият му проект с 
антология - „Аз… 
живея“. Съдържа 
философско-пое-
тични текстове, с 
размисли за болка-
та от смисъла на 
съществуването. 

„Включил съм тек-
стове на Света Тереза, 
Атанас Далчев, Пейо 
К. Яворов, на Уилям 
Шекспир, Самюел Бе-
кет, Йордан Йовков.  
Направих и обработка, 
за да бъдат по-лесно 
разбрани.  Трябва да 
гледаме философски 
на живота, понякога е 
тъжен, но и това ни ка-
ра да продължаваме 
напред“, допълни Геор-
ги Колев. Художник е 
Георги Динев. 

Двете издания са ве-
че на книжния пазар.

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание 
чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната соб-
ственост, Протоколно решение № ПД-166
/24.08.2020 на Министъра на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията 
и Заповед на Изпълнителния директор на 
"Пристанище Бургас" ЕАД,

     Обявява търг за отдаване  под наем на 
2(два)  броя обособени площи- публична 
държавна собственост, предоставени за 
ползване на „Пристанище Бургас”ЕАД, вся-
ка от тях с площ 2(два) кв.м., за поставяне 
на банкомат – устройства, находящи се в 
сграда Магазия 1, пристанищен терминал 
Бургас изток 1.

Вид на търга - с тайно наддаване.
Срокът за закупуване на тръжна докумен-

тация е до 16.30 часа на 04.11.2020 г.  
Срокът за подаване на заявленията за 

участие е до 16.30 часа на 05.11.2020 г. 
Заявления, постъпили след този срок, не 

се разглеждат. 
Търгът ще се проведе на 06.11.2020 г. от 

10.00 ч..
Мястото, където се закупува тръжната до-

кументация е административната сграда на 
"Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 
303.

Размерът на таксата за получаване на 

тръжната документация е 50 /петдесет/ ле-
ва, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в пра-
вилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обектите - все-
ки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рам-
ките на срока, предвиден за подаване на 
заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 
– Величка Бурлакова – технически органи-
затор в  „АСУ”, тел. 056/82 20 14 – Мадлен 
Мутафян - юрисконсулт.

Заявленията се подават в деловодството 
на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, 
непрозрачен плик, върху който е отбеляза-
но пълното наименование на търга, за който 
се участва , името, точен и актуален адрес 
на подателя, адрес за кореспонденция, те-
лефон и по възможност факс и/или електро-
нен адрес. Предложенията се адресират: гр. 
Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз 
Александър Батенберг” № 1, за търга за от-
даване под наем на  2(два)  броя обособени 
площи- публична държавна собственост, 
предоставени за ползване на „Пристанище 
Бургас”ЕАД, всяка от тях с площ 2(два) 
кв.м., за поставяне на банкомат – устрой-
ства, находящи се в сграда Магазия 1, прис-
танищен терминал Бургас изток 1.

ОБЯВЛЕНИЕ



Минути след септемврий-
ското заседание на Общин-
ски съвет - Айтос на 30 сеп-
тември разговаряме с кме-
та  Васил Едрев за взети-
те решения, за актуалните 
проекти и за проектната го-
товност на Община Айтос.

- Г-н Едрев, на септем-
врийското си заседание Об-
щинският съвет взе реше-
ние за актуализация на бю-
джета и капиталната про-
грама на Община Айтос за 
2020 година. Защо беше 
необходима тази актуали-
зация?

- Актуализацията се наложи 
заради новия програмен пери-
од 2021-2027 година и проек-
тите, които трябва да имаме, 
с готовност да кандидатства-
ме. Община Айтос има много 
добра проектна готовност, но 

все още не знаем каква ще е 
конкретиката на програмите 
от 2021 година. Това, разбира 
се, не е пречка да се готвим 
отсега. На септемврийско-
то заседание на Общинския 
съвет поискахме решение за 
проектиране на три обекта, 
за да сме готови да кандидат-
стваме през месец април до-
година, когато ще бъдат отво-
рени програмите. Тази е при-
чината да поискаме актуали-
зация на Бюджет-2020.

- С какви проекти Общи-
ната се готви да кандидат-
ства за финансиране през 
новия програмен период?

- Един от проектите, кои-
то готвим е за разширяване 
и реконструкция на пътя Ай-

тос-Карагеоргиево-Тополи-
ца-Черноград. Той включва и 
тротоарни настилки в населе-
ните места. През този програ-
мен период кандидатствахме 
с проекта, но не бяхме класи-
рани. Надявам се, през новия 
програмен период да успеем. 
Този проект е особено важен 
за четирите населени места. 
Освен това, този общински 
път е много натоварен и зае-
ма приоритетно място в път-
ната инфраструктура. Тесен 
е и е необходимо да се раз-
шири и реконструира. С по-
добряване на транспортно-
експлоатационните характе-
ристики ще се осигурят усло-
вия за по-добра безопасност 
на движението.

- Кой от всички проекти 
на Община Айтос считате 
за приоритетен в настоящ-
ия момент?

- Това е проектът за изграж-
дане на нова детска градина в 
град Айтос, с който кандидат-
стваме по Програмата за из-
граждане, пристрояване, над-
строяване и реконструкция на 
детски ясли, градини и учили-
ща за периода 2020-2022 го-
дина. Проектното предложе-
ние е за детска градина с 4 
целодневни и 1 яслена групи, 
за около 100-120 деца. Финан-
сирането по програмата е до 
3 000 000 лева. Има недостиг 
на места в детските градини, 
затова решението е нова дет-
ска градина.

- Поискахте актуализа-
ция на Бюджет-2020 и за 
един от последните спече-
лени проекти, финансиран 
с ПМС през миналата сед-
мица?

- Да, това е проектът за 
село Карагеоргиево. Сред-
ствата за корекция на дере-
то са осигурени по бедствия 
и аварии. Това е едно дере, 
което затруднява движение-
то, особено при поройни дъ-
ждове. Няма проходимост за 
пешеходци и за автомобили, а 
при дъжд се наводняват ули-
ци и домове. Опасно е - хора-
та на риск преминават през 
дерето. По проекта, то ще 
бъде удълбочено и бетонира-
но, ще бъдат изградени места 

за преминаване както на пе-
шеходци, така и за автомоби-
ли. Този проблем стои може 
би от повече от 20 години. В 
крайна сметка - намери ре-
шение с осигуреното финан-
сиране.

- На заседанието стана 
ясно, че в партньорство с 
още две общини, Айтос ще 
кандидатства с нов проект 
за безвъзмездно финан-
сиране по Програмата за 
опазване на околната среда 
и климатични промени?

- Това е една от актуалните 
отворени програми, с възмож-
ност да кандидатстваме. Зна-
ете, че проблемът с чистотата 
на въздуха е актуален в све-
товен мащаб, както и мерки-

те, които се предприемат за 
опазване на околната среда. 
Кандидатствайки по тази про-
грама, при одобрение, ще по-
лучим една мобилна станция, 
която ще обслужва три общи-
ни - Айтос, Карнобат и Каме-
но. И не само градовете, но и 
населените места, защото там 
населението използва пре-
димно твърдо гориво за ото-
пление, което увеличава фи-
ните прахови частици. С мо-
билната станция ще може да 
се контролира чистотата на 
въздуха, което е основание 
за предприемането на кон-
кретни мерки.

Природата непрекъснато 
ни изненадва с проливни дъ-
ждове, наводнения, късане на 
язовирни стени, излизане на 
реки от коритата им. С про-
екта целим и система за на-
блюдение, за да имаме адек-
ватна реакция за предотвра-
тяване на тези бедствия. Но 
повече яснота за конкретни-
те дейности ще има когато 
екипите на общините са гото-
ви окончателно с проектното 
предложение.

Още за партньорския 
проект по Програмата за 
опазване на околната сре-
да и климатични промени, 
на страница 3.

НП
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

2-5 ОКТОМВРИ 2020, бр. 412

Безспорно, един от най-из-
явените таланти на айтоска-
та школа по свободна бор-
ба е Алиш Алиш, който мери 
сили с най-добрите в катего-
рия 65 кг. 

Тази седмица Алиш постиг-
на изключителен успех. След 
инфарктни двубои, нашето 
момче стана Републикански 
шампион на България в сво-
ята категория. 

Алиш спечели шампион-
ската титла на Държавното 
първенство за юноши до 20 
години, което се проведе в 
Сливен. 

Пожелаваме му медали и 
титли и на предстоящи Евро-
пейски и Световни първен-
ства!

НП

Община Айтос се готви за новия 
програмен период 2021-2027 г.

Кметът  
Васил Едрев:

Алиш Алиш успя да пребори конкуренцията

Васил Едрев - кмет на община Айтос

На септемврийското заседание

Айтос отвисоко

Местният парламент заседава

Айтозлията Алиш Алиш с шампионска 
титла по свободна борба
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Новият кмет на Карагеоргиево 

Метин Латифов на среща с премиера
Новият кмет на село Кара-

георгиево Метин Латифов със 
сигурност е голям късметлия. 
Почти успоредно с избора му 
на 27 септември т.г., Общи-
ната спечели още един голям 
проект за родното му село. С 
ПМС към бюджета на Община 
Айтос бяха прибавени  над 600 
хил. лв. за изпълнението на 
проект за корекция на опас-
но селско дере.

Само два дни преди избо-
рите Латифов имаше сре-
ща с премиера Бойко Бори-
сов на ПСОВ-Айтос. Веднага 
след вота пък, карагеоргиев-
ският кмет участва в общата 

среща в София, на която ми-
нистър-председателят Бойко 
Борисов покани деветимата 
нови кметове на ПП „ГЕРБ“, 
избрани на частичните мест-
ни избори на 27 септември т.г. 
Латифов и останалите осем 
нови кметове останаха из-
ключително доволни от сре-
щата, тъй като на нея стана 
ясно, че в новия бюджет при-
оритет ще бъдат малките на-
селени места.

„Поздравявам ви за успеш-
ното представяне. Водихте 
сериозна битка, положихте 
сериозни усилия, особено в 
смесените райони. От ГЕРБ 

винаги сме водили толерант-
на кампания и не сме си поз-
волявали да отвръщаме на 
злобата със злоба. Отвръща-
ме само с работа. Благодаре-
ние на това, и този път спече-
лихме убедително и без ни-
какви съмнения относно чест-
ността на вота. Това е знак за 
доверието към нас и очаква-
нията на хората. За да отгово-
рим на тях, в бюджета за 2021 
година, акцент ще бъдат мал-
ките населени места. Където 
няма детски градини, където 
няма училища - ще постро-
им. И това не важи само за 
градовете и селата с кмето-

ве на ГЕРБ. Сери-
озно внимание ще 
обърнем и на ВиК-
инфраструктура-
та. Това е начинът 
да задържим мла-
дите хора у нас”, 
каза на срещата 
с кметовете пре-
миерът.

Метин Латифов 
заяви за „Наро-
ден приятел“, че 
се е върнал обна-

дежден от разговорите с Бой-
ко Борисов. „В Карагеоргиево 
през последните две-три годи-
ни беше изграден мултифунк-
ционален спортен комплекс, 
за какъвто младите хора от-
давна мечтаеха. Реализира 
се и проект за цялостна под-
мяна на ВиК-мрежата. Общи-
ната има още проекти за Ка-
рагеоргиево, които, надявам 
се, успешно да реализираме 
през този мандат”.

НП

Още в средата на месец септември 
започна набиране на преброители и 
контрольори за предстоящото през 
януари и февруари 2021 година пре-
брояване на населението и жилищ-
ния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година кан-
дидатите трябва да подадат заявление по 
образец в общината, в която искат да бъ-
дат наети. Документите за кандидатства-
не ще може да бъдат изтеглени от сайта 
на “Преброяване 2021” и сайта наа Общи-
на Айтос.

При предстоящото преброяване ще бъ-
дат ангажирани над 23 000 преброители и 
около 6000 контрольори, които ще преми-
нат специални обучения и ще подпишат де-
кларация за опазване на статистическата 
тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне 
средно образование, занятие в икономиче-
ската и финансовата сфера, с технически 
познания и практикуващи социални дей-
ности и администрация, както и студен-
ти. Разбира се, трябва да бъдат комуника-

тивни. Преброителите ще бъдат с „работ-
но време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа ве-
чер, включително събота и неделя. Това е 
времето, през което те имат право да по-
сещават домакинствата от техния преб-
роителен участък. Преброителите ще се 
легитимират със служебна карта, издаде-
на от НСИ.

Всеки преброителен участък включва 
около 200-250 души и 80 жилища. Един кон-
трольор ще координира работата и ще от-
говаря за няколко преброители. Заплаща-
нето на преброителите ще бъде индивиду-
ално и ще зависи от броя на преброените 
лица, жилища и сгради.

От сайта на Община Айтос www.aytos.
bg, в раздел „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“ мо-
жете да изтеглите:

Заявление за кандидатстване за 
преброител, контрольор и придружи-
тел - pdf

Заявление за кандидатстване за 
преброител, контрольор и придружи-
тел - word

Макет на автобиография

започНа НабираНе На 
преброитеЛи за преброяваНе 2021

Община Айтос участва 
в подготовката на проект-
но предложение “От плани-
ране към действия: Мест-
ни перспективи за устой-
чива градска среда“, с ко-
ето, съвместно с общини-
те Карнобат и Камено, ще 
кандидатства за финанси-
ране по Програма „Опазва-
не на околната среда и кли-
матични промени“, финанси-
рана от Финансовия механи-
зъм на Европейското иконо-
мическо пространство и съ-
финансирана от българска-
та държава.

Програмата има за цел да 
подобри статуса на околна-
та среда в екосистемите, да 
намали ефекта от замърся-
ването и да допринесе за 
постигане на общите цели 
на Финансовия механизъм 
на Европейското икономи-
ческо пространство 2014-
2021г. Голямата цел е нама-
ляване на икономическите и 
социални различия в стра-
ните от Европейското ико-
номическо пространство и 
засилване на двустранни-
те взаимоотношения меж-
ду страните-донори и Бъл-

гария. 
Дейностите ще бъдат на-

сочени към ограничаване 
на емисиите на парникови 
газове и засилване устой-
чивостта на местните общ-
ности към изменението на 
климата. Партньорският 
проект ще включва обуче-
ния по планиране и изпъл-
нение на местни политики за 
адаптация към климатичните 
промени. Основната част са 
мерките за подобряване на 
качеството на атмосферния 
въздух и доставка на мобил-
на лаборатория за измерва-
не на качеството му. Пред-

виждат се и мерки за упра-
вление на риска от наводне-
ния, като внедряване на сис-
тема за мониторинг на нива-
та на водните басейни и ран-
но предупреждение. Срокът 
за подаване на проектното 
предложение е 7 октомври. 
Продължителността на про-
екта ще бъде 24 месеца.

На 30 септември общин-
ските съветници гласуваха 
единодушно участието на 
Айтос в партньорския про-
ект, по който ще прилагат 
политики и мерки срещу 
замърсяването на околна-
та среда. 

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ

ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА

На 7 октомври 2020 година  Община Айтос организира кампания за събиране на 
пластмаса от домакинствата - непотребни пластмасови маси, столове, бидони, ка-
сетки, съдове и др. 

Гражданите могат да се освободят от непотребната пластмаса, като подадат заяв-
ка на телефон: 0896463280, в срок до 10.00 часа на 07.10.2020 г. (след 10.00 часа за-
почва извозването).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, ст. експерт Катя Ива-
нова, тел. 0896463280 

ОБЩИНА АЙТОС 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГЕНГЕРА 

Във връзка с опазването на естественото место-
обитание на редкия растителен вид - айтоски клин 
- генгер, СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА: пашата на кози, 
изсичане, изкореняване и опожаряване на тревната и 
храстова растителност, както и изхвърлянето на отпадъ-
ци от всякакъв вид, в границите на защитена местност 
Хисаря, включваща имоти № 139023 и  № 139026, в 
землището на град Айтос.

На нарушителите ще бъдат налагани администра-
тивни санкции.

ОБЯВЛЕНИЕ

„ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД
Информира за след-

ното инвестиционно на-
мерение, касаещо обект 
Кравеферма в землище-
то на село Пирне, общи-
на Айтос:

1. Надграждане на До-
илна зала.

2. Закупуване на Фура-
жо-раздаващо ремарке/
миксер.

Акцент на Бюджет 2021 ще са малките населени места

Община Айтос в партньорски проект 
за политики и мерки срещу 

замърсяването на околната среда



Болницата в Айтос спи-
ра приема на пациен-
ти във Вътрешно отделе-
ние, защото там ще бъ-
дат лекувани само паци-
енти с COVID-19. Запове-
дта е издадена от Регио-
налната здравна инспек-
ция - Бургас на 29 септем-
ври. Причината – увеличе-
ният брой на болни с коро-
навирус, след като през 
тази седмица беше уста-
новено ново огнище в ши-
вашки цех.

Веднага след издаване-
то на заповедта, притес-
ненията на медиците от 
„МБАЛ-Айтос“ ЕООД бяха 
свързани със сградата, ко-
ято е само с един вход за 
пациентите и персонала и 
практически е невъзмож-
но разделянето на потоци-
те. „Създаваме организа-
ция поне условно да бъде 
направено това разделе-
ние, макар че засега вхо-
дът е един. Вторият етаж 
на сградата е вече подгот-
вен, там настаняваме па-
циентите с положителен 

тест за коронавирус, кои-
то имат нужда от лекарско 
наблюдение. В момента 
(1.10.) болните от COVID-19 
в отделението са 10 души. 
Първият етаж на сграда-
та на Вътрешно отделение 
ще се ползва само от ме-
дицинския персонал, там 
болни няма да бъдат на-
станявани. Но така броят 

на леглата пада на 20. Ос-
тана проблемът с общия 
вход, имаме идеи и мисля, 
че с подкрепата на Общи-
ната до дни трябва да го 
решим “, заяви за “Наро-
ден приятел“ управителят 
д-р Паруш Парушев.

Пулмологът, две сестри 
и една санитарка, работе-
щи в „МБАЛ-Айтос“ ЕООД 

също са диагностицирани 
с COVID-19. Старшата ме-
дицинска сестра Дафина 
Георгиева пък е категорич-
на, че персоналът е готов 
да работи в създадените 
условия. А грижите на уп-
равителя сега са свърза-
ни с търсенето на реше-
ние за директен вход за 
втория етаж.

стр. 3Народен приятел2-5 ОКТОМВРИ 2020 9×ô

Болницата в Айтос спира приема на пациенти във 
Вътрешно отделение - ще лекува само COVID-19 

Болните са хоспитализирани на втория 
етаж, първият етаж е за персонала

ПРОДАВА

Тел. 0558/2 51 35 
спешно продава гараж 
в партерен етаж с га-
ражна стая в центъра 
на Айтос.

Важно за учениците и родителите!
Книговезницата на Веска Димитрова работи нонстоп преди и 

след началото на новата учебна година. Ето полезна информа-
ция за всички ученици, които държат да влязат в час с подвърза-
ни учебници, помагала и тетрадки. 

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

Скъпи майки и бащи, баби и дядовци, 
колежки, приятели,

Искам по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, превър-
нал се във важна дата за представителите на третата възраст, да ви благодаря! Бла-
годаря ви за това, че с труда и ангажираността си през годините сте оставили своя 
отпечатък върху просперитета на нашето общество, за това, че благодарение на вас 
българската нация е жива и продължава да се развива, и не на последно място – за 
това, че въпреки трудностите на ежедневието, намирате сили да посрещате всеки 
нов ден с усмивка.

Възрастните хора имаме нужда да ни се даде възможност след усилената ни рабо-
та през годините да се радваме на едни спокойни старини. Българските пенсионери 
заслужаваме точно това – уважение и протегната ръка!

Бих искала да ви пожелая крепко здраве, дълголетие и оптимизъм! Бъдете все така 
светъл пример за своите наследници, като със своите съвети им помагате да се спра-
вят с трудностите на ежедневието си! Защото опитът и житейската мъдрост във ваши-
те очи не могат да бъдат заместени от нито един учебник! Честит празник!

Димитрина Алексиева, учителка
Клуб на учителите – пенсионери “Вяра“

Вътрешно отделение на “МБАЛ-Айтос“ ЕООД

Д-р Паруш Парушев

В началото на седми-
цата, само за денонощие, 
общо диагностицираните с 
коронавирус в област Бур-
гас бяха 64 души. 49 от по-
ложителните проби бяха на 
шивачки от Айтос и село 
Зайчар, община Руен. Тази 
беше причината за разкри-
ване на допълнителни лег-
ла в болницата в Айтос - 
20 нови легла във Вътреш-
но отделение. Общият брой 
на леглата, с които облас-
тта разполага е 91. При за-
вишаване на броя заболе-

ли ще бъдат разкривани 
нови, съобщи решението 
си Областният щаб за бор-
ба с COVID на 29 септември 
т.г. Затяга се контролът за 
спазване на мерките на те-
риторията на област Бургас 
- започнаха активни про-
верки в търговските обекти, 
предприятия, цехове и ин-
ституции. Ангажиментът за 
проверките е на РЗИ, Аген-
цията по храните, Инспек-
ция по труда и МВР. 

Засега няма да бъдат за-
тваряни училища и детски 

градини. При необходи-
мост ще се преминава към 
дистанционно обучение, 
само там където обстоятел-
ствата го налагат. Засил-
ва се контролът в общест-
вения транспорт. Стриктно 
ще се следи за носене на 
маски, ще бъдат въведени 
и реални глоби за неспаз-
ващите задължителните 
изисквания. Общината ще 
се върне към засилената 
дезинфекция на местата с 
концентрация на хора.

НП

активни проверки за спазване 
на противоепидемичните мерки

Шивашкият цех беше затворен, а работниците карантинирани

Новостроящият се 
храм „Св. Рождество 
Богородично” в село 
Дрянковец вече изглеж-
да така, благодарение 
на усилията на Иници-
ативния комитет и под-
крепата на Църковното 
настоятелство на храм 
„Св. Димитър” в Айтос. 
С обединени усилия, те 
достойно продължават 
делото на отец Ромил, 
който положи основите, 
и с много желание и вяра 
беше поел отговорност-
та за строителството.

Работата по доизграж-
дането и зографисване-
то на храма продължа-
ва. ИК - с. Дрянковец 
благодари на Църков-
ното настоятелство на 
храм „Св. Димитър” и 
на всички спомощество-
ватели за подкрепата, и 
призовава всеки, който 
има възможност да под-
крепи богоугодното на-
чинание на дрянковлии, и да бъде съпри-
частен - за слава на Светата единосъщна 
и неразделна Троица.

Банкова сметка на храм „Св. Дими-
тър” - град Айтос за новоизграждащия 

се храм „Св. Рождество Богородично” 
- село Дрянковец:

IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - 

Айтос

Вижте как изглежда днес 
православният храм в Дрянковец



На 29.09.2020 г., по по-
вод Европейския ден на 
езиците, Българо-испан-
ският културен център 
„ESTREYA“ организира в 
залата на Военен Клуб -  
Айтос литературно четене 
на испански език на откъ-
си на романа „Дон Кихот 
де Ла Манча“. На първо-
то по рода си литератур-
но четене в Айтос, пре-
водът на български беше 
прожектиран. Присъства-
ха участници в курса по 
испански език и ученици 
от СУ „Христо Ботев”. 

„Към днешна дата съ-
ществуват много адапта-

ции на творбата на Сер-
вантес, но ние предоста-
вихме на четящите пасажи 
от първото оригинално из-
дание. Успяхме да се по-
топим в едно литературно 
пътуване с испанския ид-
алго Дон Кихот и  неговия 
оръженосец – Санчо Пан-
са във времето на рица-

ри, командири, войници, 
свещеници, избягали за-
творници и други персо-
нажи от емблематичната 
за испанската литерату-
ра творба”, каза за  „На-
роден приятел“ препода-
вателят по английски език 
и участник в курса по ис-
пански език Бранимира 

Николова.
Организаторите Анто-

нио Перез и Петя Кирило-
ва – преподаватели в Цен-
търа, поднасят благодар-
ността си към Военен клуб 
- Айтос за домакинството 
и отличните условия, оси-
гурени за събитието.

„ESTREYA“ Българо-ис-
пански културен център 
е вече в Айтос. Предла-
га организирането и про-
веждането на групови, 
разговорни, интерактив-
ни и индивидуални ези-
кови курсове по испански 
език. Освен с препода-
ване на езика, езиковата 
школа предлага възмож-
ността да се докоснем 
до различните култури на 
испанския свят, запозна-
вайки се с традициите, 
нравите, обичаите и кух-
нята на Испания. Култур-
ната им програма включ-
ва провеждане на кули-
нарни събития, прожек-
ция на испанско кино, ли-
тературни четения, както 
и организиране на пъту-
вания: estreya.eu@gmail.
com, тел: 0878988221.

НП
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стр.410
Литературно пътуване  

с испанския идалго Дон Кихот
За първи път 

в айтос

Организаторите Антонио Перез и Петя Кирилова Участниците в литературното четене

Преподавателката Петя Кирилова

На 28 септември 2020 година се навършиха 
40 дни от кончината на ставрофорен иконом 
Ромил Негозов. По този повод, на 27 септем-
ври, в храм “Св. Димитър” в Айтос бяха отслу-
жени вечерня и заупокойна молитва за обича-
ния от всички отец Ромил. Богослуженията в 
негова памет продължиха и на 28 септември. 
В храма беше отслужена заупокойна Света 
Литургия, а в 11.00 часа на Гробищния парк 
беше отслужена панихида от епископ Йеротей 
в съслужение със свещеници от епархията.

Снимка- архив НП

35-и конгрес на Съюза на български-
те читалища се проведе на 27 септем-
ври т.г. в София на Откритата сцена 
на театър “Сълза и смях”. Според За-
кона, пет читалища  изпращат на кон-
греса един делегат. За втори пореден 
път, делегати на конгреса от Община 
Айтос бяха читалищните секретари на 
Пирне - Янка Савова и на Караново - То-
дорка Димова.

Конгресът на СНЧ е най-високият фо-
рум за читалищните общности. С Янка 
Савова разговаряме за темите, реше-
нията и реалните ползи, ден след про-
веждането му.

- Г-жо Савова, 
кажете ни повече 
за дневния ред на 
читалищния фо-
рум?

- Беше приет отчет 
на Върховния Чита-
лищен съвет за пе-
риода 2017-2020 г. и 
доклад на Ревизи-
онната комисия към 
Сдружение “Съюз на 
българските читали-
ща”. За председа-
тел на Съюза беше 
единодушно преиз-
бран Николай Дой-
нов. Бяха направени 
промени в Устава. С 
много дебати и пред-
ложения от делегати-
те беше взето реше-
нието за заплащане-
то на членския внос 
към СНЧ.

- Има ли промяна 

в размера на членския внос?
- Да, след много разгорешени деба-

ти, членският внос беше завишен от 
24.00 лв. досега, на 30.00 лв. за малки-
те читалища (до 50 читалищни члено-
ве) и на 60.00 лв за големите читали-
ща (150 читалищни членове).

- Стана ли дума, че трудно се из-
държате? Съюзът може ли да на-
прави нещо по въпроса за увели-
чаване на издръжката?

- Точно с тази тема беше открит кон-
гресът. Министър Банов обеща зави-
шаване на държавната субсидия. От-

четено беше, че въпреки тежката епи-
демиологична обстановка тази годи-
на, гласуваната субсидия редовно се 
превежда на читалищата. И въпре-
ки обстановката и тази година има-
ше проект за обогатяване на библи-
отечния фонд. Списъкът с одобрени-
те библиотеки все още не е публику-
ван. Силно се надяваме, че ще сме в 
този списък.

- Г-жо Савова, тази година пир-
ненското читалище навършва 95 го-
дини. Ще отбележите ли юбилея?

- Празникът за юбилея беше насро-
чен още през месец април т.г., но по-
ради обстановката го отложихме. Жи-
вот и здраве, решили сме да го про-
ведем около Деня на народните буди-
тели. Дай Боже, всички да сме здра-
ви, нещата да се успокоят, чакаме го 
с нетърпение.

НП

Янка Савова и Тодорка Димова 
на конгреса в столицата

По-висока субсидия за читалищата 
обещава министър Банов

Полезно е да обмениш опит с колегите от стра-
ната

С Янка Савова разговаряме за решенията на 
конгреса на Съюза на българските читалища



Дона МИТЕВА

Животът на бургаското 
семейство Костадинови 
след шести април минала-
та година не е същият. Ве-
стта за тежка катастрофа, 
която отнема живота на Ге-
орги – техният син и брат и 
го остави завинаги на 27 
години, преобърна света 
им. 

Тежкият инцидент става 
около 20.10 часа на пътя I-6 
Айтос – Карнобат. Два мер-
цедеса, шофирани от мла-
ди мъже-връстници, се 
сблъскват челно. Инциден-
тът е  вследствие на непра-
вилно изпреварване от 
страна на айтозлията  Мар-
тин Хубенов,  който се за-
бива челно в колата на Ге-
орги Костадинов. Ударът е 
толкова жесток, че Георги 
издъхва на място, а Мар-
тин е приет в УМБАЛ-Бур-
гас. 

Лекият автомобил „Мер-
цедес Е200“, управляван от 
Мартин Хубенов, се е дви-
жил със скорост около 181 
км/ч и е предприел изпре-
варване, навлизайки в път-
ната лента на насрещното 
движение – посока Карно-
бат. В този момент там се е 
движил другият мерцедес, 
управляван от Георги, със 
скорост около 92 км/ч, пос-
ледвал челен удар. Прис-
тигналият на мястото екип 
на „Бърза помощ“ конста-
тира смъртта на Георги 
Костадинов и откарва в 
болницата Мартин Хубе-
нов, сочат данните за ката-
строфата.

Изготвената съдебно-ме-
дицинска експертиза от 
д-р Константин Янков - ор-
динатор в отделението по 
съдебна медицина в УМ-
БАЛ – Бургас сочи като не-
посредствена причина за 
смъртта на младия мъж не-
съвместимите с живота ув-
реждания на сърцето и 
черния дроб. 

Всякаква логика сочи, че 
ако Мартин  не беше карал 

с тази зверски висока ско-
рост и навлязъл в насрещ-
ното, нямаше да се случи 
този сблъсък.

Такива са жестоките фа-
кти, които променят живо-
та на едно бургаско семей-
ство. Сега делата се точат. 
В началото на октомври е 
насрочено ново заседа-
ние.

„Както и да протече това 
заседание – брат ми няма 
да се върне. Болката на на-
шата майка няма да нама-
лее. Лично мен ме учудва 
по-скоро поведението на 
Мартин Хубенов. Той не се 
призна за виновен, не го-
вори в съда, а и в държани-
ето му не виждам доза раз-
каяние“, коментира д-р Ни-
колай Костадинов – брат 
на загиналия. Въпреки че 
лекарите са корави хора, 
защото са свикнали да гле-
дат по-различно на живота 
и смъртта, да ги приемат 
без излишни емоции, меди-
кът не скрива болката, коя-
то се появява в ъгълчетата 
на устата  и очите му. Ско-
ваният жест към чашата с 
кафе също го издава. 

„Не търся публичен линч. 
Говоря за болката от загу-
бата. Двама души да се за-
мислят, че животът е без-
ценен и да отнемат крак от 
педала на газта. Още един 
да се спре преди да пред-
приеме рисковано изпре-
варване и да се сети за 
смъртта на брат ми – пак е 
полза“, обобщава братът. 

Връзката между този, 

който  остана завинаги на 
27 и баткото е много силна. 
Разликата им е осем годи-
ни. Така че грижата за по-
малкото братче, помощта в 
дома и училище, всичко то-
ва изгражда усещането за 
братската обич и го прави 
неповторимо. „Връзката ни 
бе осъзната и винаги сме 
разчитали един на друг. 
Той бе техникът в къщата. 
Помагаше повече на майка 
ни, просто защото отнача-
ло учих в друг град, после 
създадох семейство. Сега 
имам две деца. По-малкото 
той не успя да види“, над-
могва болката  ендокрино-
логът  д-р  Костадинов.

Започва да говори за 
брат си като за жив човек: 
„Той обича кучетата – има 
боксер и питбул. Сега за 
тях се грижи приятелката 
му. Обича природата, при-
ятелите…“

Все още Николай и май-
ка му чакат Георги да се 
върне от работа от ВиК, къ-
дето работел  като опера-
тор. Да видят усмивката 
му.

Докторът често наум си 
води и диалог с Мартин – 
пита го дали се чувства ве-
лик на пътя, когато кара с 
непозволена скорост. Да-
ли безотговорността му но-
си имунитет. Убеден е, че 
каквато и да е присъдата – 
болката за семейството ня-
ма да утихне.

„По-скоро ми се иска да 
видя в очите на този човек 
разкаяние, мъничко болка 

за нашата загуба. Но таки-
ва индикации няма“, раз-
съждава докторът и допъл-
ва факта, че въпреки уста-
новеното в обвинителния 
акт, Мартин не се призна-
ва за виновен. 

В съда показанията на 
неговите близки пък грани-
чат с абсурд, възмущава се 
докторът и дава за пример, 
как роднина споделя по 
време на заседанието, че 
му е дала тенджера, пълна 
с храна, която той закре-
пил на пода в колата. По 
нейната логика няма как 
Мартин да е карал с висо-
ка скорост, защото е тряб-
вало да пази храната да не 
се разлее.

 Очите на майката Сла-
вка след катастрофата са 
винаги пълни със сълзи. 
След загубата на съпруга 
си, който е починал преди 

време, сега тя изпрати в 
отвъдното и малкия си син. 
„Синът ми беше обикновен 
човек, който остави много 
недовършени дела. Имаше 
много идеи за бъдещето 
си. Беше привързан към 
всички. Обичаше да играе 
с племенничката си. А в 
други моменти оставаше 
сам в стаята си – за да си 
подреди мислите, планове-
те“, разказва, давейки се в 
сълзите си тя.

Георги пораства много 
бързо след смъртта на ба-
ща си. „Той беше нашата 
опора, а ние неговата гри-
жа. Георги полагаше грижи 
за 80-годишната си баба“, 
като в унес реди жената. 
Работата й малко я откло-
нява от черните мисли, но 
те нахлуват неканени по 
всяко време.

Тя се надява, каквато и 

да е присъдата – да даде 
време на онзи, който й от-
не момчето, да осмисли 
постъпката си. Да послужи 
и за урок на други, които 
също търсят адреналин в 
безразсъдното шофиране.

„Този човек отне право-
то ни да живеем, защото 
душите ни са  пусти и ся-
каш никога не е имало жи-
вот в тях. Ние всички тол-
кова много обичахме Геор-
ги, че никога няма да има 
забрава. Тя знае, че за се-
бе си никога няма да прос-
ти безразсъдството, дори 
за миг.

Моли се за всички  хора, 
които са на пътя и искрено 
се надява разумът в тях да 
надделява, за да има по-
малко такива като нея – 
със сълзи в очите заради 
поредната жертва на ката-
строфа.

ДрамАлична

СТрА нИ цА 11 2-5 ОКТОМВрИ 2020Чф

З А П О В Е Д
№ 506 / 28.09. 2020 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА,чл.35 ал.1 
от ЗОС, чл.88 от НРПУРОИ, протоколно решение № 
65 прието на 9-то заседание на Общинския Съвет 
гр.Сунгурларе, проведено на 27.05.2020 г. 

З А П О В Я Д В А М :
 І. Откривам процедура за провеждане на публи-

чен търг с явно наддаване за продажба на недвижи-
ми имоти частна общинска собственост в с.Съеди-
нение, Община Сунгурларе, обл.Бургас,както след-
ва:

1. Недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, находящ се в село Съединение, м/у двата 
квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място 
с площ 671 кв.м., съставляващо УПИ ІІ квартал 24 
по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 
2830/05.06.2012 г., при начална цена 3076.00 лв. 
без ДДС /Три хиляда седемдесет и шест лева без 
ДДС/.

2. Недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, находящ се в село Съединение, м/у двата 
квартала, общ. Сунгурларе, а именно: дворно място 
с площ 903 кв.м., съставляващо УПИ ХVІ квартал 
24А по ПУП на селото, актувано с АЧОС № 
2839/06.06.2012 г., при начална цена 4140.00 лв. 
без ДДС /Четири хиляда сто и четиридесет лева без 
ДДС/.

 ІІ. Утвърждавам тръжна документация за всеки 
имот по-отделно съдържаща : заявление за участие, 
заявление за липса на задължения към Общината, 
декларации -2 броя, проекто – договор, копие от 
скица, копие от акт за собственост, копие от лицен-

зирана оценка, копие от данъчна оценка, копие от 
заповедта за търга и копие от решение на Общин-
ския съвет.

 ІІІ .Определям цена на един комплект тръжни до-
кументи 50 лв. без ДДС, платими в касата на Общи-
ната и се получават в стая № 6, І-ви /над партер/ 
етаж на Община Сунгурларе.

 ІV. Депозитна вноска за участие в търговете е 
10% от началната тръжна цена на всеки имот и се 
внася в касата на Общината или по банков път по 
сметка BG 86 UNCR 70003321757314, Уникредит 
Булбанк АД :UNCRBGSF

 V. Оглед на имота – предмет на търга се извърш-
ва всеки работен ден с

представител на общината или кметствата, след 
закупуване на тръжната документация.

 VІ.Търгьт ще се проведе на 16.10.2020 г. от 
13.00 часа в заседателната зала на Общината, І-ри 
/над партер/.

 VІІ.Документи за участие в търга се приемат до 
12.00 часа на 15.10.2020 г. в деловодството на Об-
щина Сунгурларе, партерен етаж, в запечатан не-
прозрачен плик, адресиран и подпечатан.

 VІІІ. Собствеността върху предмета на търга се 
прехвърля след окончателното заплащане на пред-
ложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 
35 ал. 2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе, стой-
ността на разходите, направени от Общината за из-
готвянето на оценките, платими в седемдневен срок 
от датата на получаване на писмено уведомление, с 
което му предлага сключването на договор.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ :
Кмет на Община Сунгурларе

Болката на едно 
семейство, което  
загуби син след 
зверски сблъсък

4 Георги Костадинов загина в жестока 
катастрофа миналия април на пътя 
между Айтос и Карнобат

4 Майка и брат са потресени от липсата 
на разкаяние у Мартин Хубенов, карал 
мерцедес със 180 километра в час и 
предизвикал удара

Георги, който остана завинаги на 27 години, с любимите кучета

нА ВнИМАнИЕТО нА ВСИЧКИ ЧЛЕнОВЕ нА КЛУБ
„ЛЮЛЯК”гр.Бургас –наследници на малоазийските българи”

п О К А н А

Управителният съвет на СНЦ ПК „Люляк” гр. Бургас-наследници на малоазийските 
българи”, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 60, 
вх. 4, ап. 43 на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на члено-
вете на 03.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр.Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 48, - партер

При следния дневен ред:
1.Годишен отчет за 2019 г.
Докладва Надка Неделчева– председател на ПК
2.Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 

03.11.2020г. от 11 ч. по реда на чл. 27 от ЗЮЛНЦ

В съответствие с нормативната уред-
ба, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 
на НАРЕДБА за условията и реда за из-
вършване на оценка на въздействието 
върху околната среда възложителя 
„Юлиана Петрова организира провеж-
дане на консултации по изготвеното 
предварително Задание за обхват на До-
клада за ОВОС за инвестиционно пред-
ложение: „Изграждане на пет вилни 
сгради в поземлен имот с идентифика-
тор по КК 66528.1.227, местност „Поляни-

те“, землище на с. Синеморец, община 
Царево”

Предварителния вариант на Задание е 
качено на страницата на възложителя и 
консултанта за срок от 20 дни с дата 
02.10.2020 г.

Писмени становища, мнения и препо-
ръки във връзка с инвестиционното 
предложение могат да се изпращат в 
срок до 23.10.2020г. на адрес: гр. Бургас, 
ул. „Генерал Скобелев“ №6 до „МУЛТИ 
ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

ОБЯВА



Интервю на  
Димитър ИЛИЕВ

- Семейство Слабако-
ви, живеете заедно от 43 
години, както се казва, 
„нищо работа“, ето защо 
в началото не мога да 
не Ви попитам – един за 
друг ли сте родени?

Мария: Явно е така. Из-
глежда, че сме си пас-
нали.

Красимир: Ами време-
то го е показало. Ако не 
бяхме един за друг, сигур-
но нямаше да сме заедно. 
Аз компромис с комфор-
та на общуване не правя. 
Най-малко с човека, с ко-
гото трябва да споделям 
живота си.

Мария: Абе то се вижда, 
всичко е ясно (смеят се).

- Избройте по три 
неща, от които според 
Вас зависи сполучливи-
ят брак?

Красимир: Хората тряб-
ва да си допаднат и да се 
допълват, да има смисъл 
от съжителството. В проти-
вен случай скуката убива 
всичко. Трябва търпение и 
да си прощаваме грешки-
те. Хората сме изтъкани от 
лошотия и ако се стремим 
да я подтискаме ще станем 
малко по-добри.

Мария: На първо място 
- любовта, търпението и да 
гледаме в една посока.

Красимир: Ето, Мария 
отговори най-точно. Бра-
во! (смеят се).

- А кой от двамата се 
вслушва повече в думи-
те на другия?

Красимир: Това не мога 
да преценя.

Мария: Зависи от ситу-
ацията.

Красимир: Често пъти 
не взимам думата, защо-
то знам, че не ми се от-
дава. Предоставям тя да 
взема решенията. Мария 
е по-земна. 

Мария: А той много 
хвърчи (смеят се).

- Има ли нещо, с кое-
то не може да свикнете 
и досега?

Красимир: Заедно ли...? 
Е, това е най-трудният въ-
прос. Не мога да преце-
ня. 

Мария: Аз съм свикнала 
с всичко. Ех, понякога има-
ме и трудности, но винаги 
намираме решения, когато 
сме двама е по-лесно.

- Какво Ви даваше по-
пулярността на баща ви 
– повече привилегии или 
разочарования?

Красимир: Не мога да 
кажа разочарования. Гор-
дея се и не без основания. 
Мъча се да направя също-
то с моите деца, да не се 
срамуват от мен и да ги 
възпитавам така, че те да 
направят същото с техните 
деца. Днес виждаме колко 
много хора плюят на име-
то, на достойнството си, 
оскверняват хубавото на 
една фамилия.

- Майка Ви е била учи-

телка. Кой беше най-су-
ровият урок от живота, 
който разбрахте?

Красимир: Майка ми, 
баща ми бяха еднакви 
като двуяйчни близнаци. 
Не мога да ги разделя кой 
какво ми е дал, но майка 
ми казваше – приемай с 
достойнство това, което 
не може да предотвратиш, 
излизай с достойнство от 
всяка ситуация. Казваше 
ми – ти си като първомай-
ски плакат, каквото ти е на 
сърцето, това ти е и на ус-
тата. Наранявал съм хора, 
затова, че съм откровен. 
Не мога да се съобразявам 
и да премълчавам.

- Мария, предимство 

ли е да си актьорска 
снаха?

Мария: Не! Стигаше ми 
това, че имам добър и съ-
вестен съпруг, който се 
грижи за семейството, но 
аз много уважавах Сла-
бака. Той не беше човек, 
който да помага на децата 
си затова, че е популярен. 
Бях в Академията, когато 
се говореше, че той ме е 
вкарал, а ние още не бя-
хме се виждали, едва ко-
гато се запознахме тога-
ва разбра, че вече съм в 
трети курс.

- Завършили сте дър-
ворезбарство. Това из-
куство ли е, или зана-
ят?

Красимир: Проф. 
Асен Василев е ба-
щата на съвременна-
та дърворезба, уни-
кален и мъдър човек. 
Той казваше – деца, 
там, където свършва 
занаятът, започва из-
куството. Ако не може 
да го извадиш от себе 
си, това не те прави 
художник. Поетът го 
е казал – там къде-
то има мисъл и чув-
ство, тогава има из-
куство.

- Колко време Ви 
трябва да превър-
нете едно дърво в 
образ, да му вдъх-
нете живот?

Мария Слабакова е родена на 13 май 1955 го-
дина в Бургас. Зодия „Телец“. През 1974 година 
завършва Строителен техникум „Кольо Фичето”, 
а през 1982 година Художествената академия със 
специалност „Дизайн”.

По разпределение започва работа във фирми 
на леката промишленост в Несебър. Тренира-
ла е спортна гимнастика и стрелба.

В началото на прехода заминават на ра-
бота в Щатите, а през 2013 година се връ-

щат окончателно в България. Синът Сте-
фан в момента работи в Маями, а Боря-
на живее в Бургас. Имат двама внуци в 
Америка и една внучка в Бургас, която 
учи в Музикалното училище „Любомир 

Пипков” – китара. Убедена е, че въпре-
ки всичко, децата трябва да живеят с ро-
дителите си. В свободното си време изу-

чава билките на Странджа. Причината 
да се впуснат по доставката на хляба 

е заветът на майката на Красимир – 
Стефания. Нейно е било желанието 

хлябът да достигне до всеки дом. 
Семейството купува хляба от 

фурната в Царево и го доста-
вя на жители от селото, кои-
то са на преклонна възраст, 
а те се отблагодаряват с 
малки подаръци, домаш-
ни яйца, зеленчуци от гра-
дините…

Надяват се тяхната по-
стъпка да докосне сър-
цата на повече хора.

Красимир Слабаков е известен със 
своите дърворезби както у нас, така и в 
Щатите. Роден е на 24 ноември 1955 го-
дина в Бургас. Зодия „Стрелец“. Обича 
да се шегува като казва, че първо е за-
вършил с отличен детската градина и 
основното си образование в учили-
ще „Димчо Дебелянов”. През 1973 
година учи в училището по худо-
жествени занаяти в Котел. След 
завършване на Художествената 
академия през 1982 година става 
учител по рисуване в училище „Лю-
бен Каравелов” в Бургас и три го-
дини в Художествената гим-
назия в Котел. Негова из-
работка са паната и дър-
ворезбата в ритуалната 
зала на „Вардар“ и ри-
туалната зала в Царе-
во. Реставрирал е ста-
ри къщи в Бургас. Два 
пъти е бил шампион 
по летни кънки във 
Варна. Обича всички 
спортове, свързани с 
работата. С Мария се 
запознават когато са 
били в 8-и клас. Сключ-
ват брак като студенти 
през 1977 година и вече 
43 години живеят заедно 
в село Фазаново до Царе-
во. Имат син и дъщеря.
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Фазаново е  Красимир и Мария 
Слабакови - 
художници:

4 Хлябът ни не е предназначен 
за препродаване, той е 
направен за споделяне. Това, 
което се споделя чрез него не е 
насъщният, а добротата
4 В момента борбата в света е 
между доброто и злото



Красимир: При дърво-
резбата мисълта е пре-
ди действието. Трябва да 
видиш нещата завършени 
преди да започнеш. 

- Първо на кого по-
казвате творбите си? В 
коя оценка вярвате най-
много?

Красимир: Естестве-
но, че на най-близките. Те 
са критици безжалостни, 
дори сме се наранявали. 
Потупването по рамото не 
е най-добрият съветник.

- Водите ли диалог 
с хората, когато са на 
Ваша изложба?

Красимир: Художници-
те са тези, които най-мал-
ко общуват с публиката си. 
На откриването идват пре-
димно приятели, хора, ко-
ито се интересуват и това 
е единственият момент, в 
който художникът общува 
с публиката. Един харес-
ва едно, друг друго. Вкусо-
вете са различни. Целта е 
повече хора да те харесат, 
а да не го правим само за 
наше удоволствие.

- от началото на пре-
хода заминавате да жи-
веете и работите в Ща-
тите. Как протичаше жи-
вотът Ви зад океана?

Мария: Никога не сме 
имали желанието да хо-
дим в Америка, но бяхме 
отчаяни, защото активно 
участвахме в промените, 
но те все не ставаха, и в 
един момент разбрах, че 
това, за което сме се бо-
рили, няма да стане. Не 
съм пророк, но видях кол-

ко са силни тези, които ях-
наха властта, и заминахме 
без да знаем английски, 
без да мислим точно къде 
ще отидем. Минахме цяла 
Америка и се отзовахме в 
Маями, при наши приятели 
- актрисата Ваня Цветкова 
и съпруга й Павел.

Красимир: Аз имах пока-
на за работа от мой братов-
чед. Пристигнахме в Маями 
по време на голямата буря, 
цели квартали бяха залети. 
Беше страшно, но не съжа-
ляваме за нищо.

- През 2013 година 
окончателно се завръ-
щате в България. нами-
рате ли промяна днес?

Красимир: В начало-
то пропастта беше голя-
ма, стресът безумен. Сега 
се движим добре, но бав-
но България започва да 

се съвзема, става все по-
чиста, по-рядко виждаме 
хвърлени фасове, но за-
това заслугата не е на уп-
равлението. Това е от съз-
нанието на хората. Нико-
га българинът за тези 1000 
и кусур години, ръковод-
ството на държавата и на-
рода не са играли в един 
отбор. В Народното събра-
ние трябва да влязат нео-
бременени хора, дори ком-
сомолци не трябва да има, 

а ние, дъртите марули, 
трябва да се оттеглим.

- След завръщането 
отново се заселвате във 
Фазаново. Природата на 
Странджа ли е тази, ко-
ято зарежда творческа-
та Ви фантазия? Тук ли 
е Вашето истинско ате-
лие?

Красимир: Да! Винаги 
сме казвали – Фазаново 
е нашата носталгия.

Мария: Тя крепи чове-
кът.

Красимир: Моите на-
трапчиви сънища са изпъл-
нени само с положителни 
чувства. Това е споменът 
за Фазаново.

Мария: А какво е Фаза-
ново за децата ни? ... те 
казваха – обичаме да сме 
тук. Тук ние не скучаем. 
Обичаме тишината. Пием 

си кафето при доматите. 
Българите не могат все 
още да разберат, че да жи-
вееш в центъра не е при-
вилегия.

- Променено ли е от-
ношението към худож-
ника днес? 

Мария: Отношението е 
загубено за съжаление.

Красимир: Няма профе-
сия художник. Да сте ви-
дели някъде щатен худож-
ник, няма....

Ето, вземете един ми-
крофон, тръгнете по ули-
ците на Бургас и питайте 
– кой бургаски художник 
най-много ви харесва. Ще 
има хора, които няма да 
споменат нито едно име.

- Артистичната бохема 
във Фазаново расте или 
намалява?

Мария: Ами ние си я съз-
дадохме. Имаме много на-
следници. Има над 30 ху-
дожници. Децата им са ху-
дожници с артистично въз-
питание. Има архитекти, 

музиканти, диригентката 
на бургаската опера. Ето 
и Юри Ангелов си имаме, 
какво повече.

- Хората от Фазаново 
имат ли определение за 
Вас, особено сега, кога-
то решавате да доставя-
те топъл хляб на стари и 
трудно подвижни хора. 
Какво най-често четете 
в очите им? 

Красимир: Ами, прия-
телство, какво да е друго. 
Хората отдавна ни позна-
ват. Питаха ни докога ще 
правите това – ами доко-
гато сме живи, докато има-
ме възможност. Като по-
чна пандемията ходихме с 
маски, ръкавици. Направи-
хме маски за всички. Ма-
рия ги кроеше, бабата ги 
шиеше.

Но имаше и хора, кои-

то ни подхвърляха – как-
ва кола караш само и раз-
насяш хляб, какво да от-
говориш на такъв човек... 
Така сме преценили, така 
го правим.

 - А има ли гледка от 
Странджа, която не би 
Ви изморила никога?

Красимир: Няма гледка, 
която да ни изморява.

Мария: Синът ми меч-
тае да застана където сега 
стоите вие и разговаряме 
и да гледа отсреща баи-
рът, който е зелен, друг път 

жълт. Това е една шарена 
гора. Ако застанете на по-
крива ще видите морето от 
три места. Обърнеш се на 
изток, гледаш синьо море, 
на запад зелено море. Съ-
буждам се от тишина. Слу-
шам кълвача докато си пия 
кафето. Селото ни е с вход, 
но без изход. Няма откъ-
де да се избяга и затова 
тук се задържа добрата 
енергия.

- А коронавирусът ви-
рее ли в Странджа?

Красимир: Не! Той само 
броди, но няма никакъв 
шанс. Ако искаш да се раз-
хождаш – ей ти гората.

- Сега един друг въ-
прос - който го разбе-
ре, добре, който не... Въ-
просът е - Фазаново или 
Брюксел?

Красимир: Разбирам 

накъде биеш. Моят Брюк-
сел е Фазаново. Не съм 
антиевропеец, но като гле-
дам, че батакът в Брюксел 
е като в София, трябва ре-
монтът да започне оттам. 
Избягвам политиката, за-
щото не понасям полити-
ците, но определено тряб-
ва да се приключи с тази 
пародия. Обединени евро-
пейски щати няма да ста-
нем. Да ни развалят дво-
ровете, да ни вземат раки-
ята, на французите курва-
лъка, на италианците кан-

цонетите, е няма да стане. 
Нека да сме отворени един 
към друг, но да ми казват 
какво да ям, какво да пия 
е недопустимо. В момен-
та борбата в света е меж-
ду доброто и злото.

- Кое е единственото, 
което може да Ви вър-
не отново в града днес? 
Има ли такава сила? 

Красимир: Такава сила 
няма. Общо взето, ние сме 
си в града, но живеенето 
там не го желаем. Ако ни 
трябва нещо, отиваме и 
си го доставяме. Наситил 
съм се на големите градо-
ве. Стига толкова.

Мария: Липсват ми де-
цата. Стефан е в Маями, 
Боряна в Бургас. Липсват 
ми внуците, но те си имат 
свой живот.

- Последен въпрос. на 

кое райско място Ви се 
иска да отидете, но все 
още отлагате?

Мария: Ходи ни се на 
Рилските езера, когато 
са тържествата на Бяло-
то братство. Да отида там 
и да усетя енергията. Това 
ми е мечтата.

Красимир: Ходи ни се 
на още много места, но 
само в България. Доста-
тъчно пътувахме по све-
та.

22 септември 2020 го-
дина, село Фазаново
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Силвия ШАТЪРОВА

Шестима депутати от БСП 
напускат парламентарната 
група, а петима от тях - и 
партията, в знак на несъгла-
сие с политиката на Корне-
лия Нинова.

Това обявиха самите те 
пред медиите в парламен-
та. Сред тях са и двама би-
вши кандидати за лидер-
ския пост, които загубиха 
битката с Нинова - Краси-
мир Янков и Валери Жабля-
нов.

Заедно с тях от парла-
ментарната група на леви-
цата си тръгват Лало Кири-
лов, Димитър Стоянов, Ге-
орги Андреев и Николай 
Иванов.

Под ръководството на Ни-
нова БСП се сви с 30%, из-
числи соцдепутатът. Той и 
съмишлениците му смятат, 
че са били проведени едни 
компрометирани избори за 
партиен лидер.

„Оставаме социалисти", 
заяви Янков, въпреки че той 
хвърля и партийния билет. 

Янков уточни, че напуска-
щите ще доизкарат мандата 
си като независими народ-
ни представители.

„Партията на Нинова се 
движи в обратната посока, 
неразпознаваема за истин-
ските социалисти", добави и 
Жаблянов.

„Партията се връща във 
времена, които никой не же-
лае да си спомня", каза той. 
И Жаблянов, като Янков, 
подчерта: „Оставаме бъл-
гарски социалисти".

Бившият зам.-председа-
тел на Народното събрание 
направи уточнението, че той 
остава член на БСП.

След груповото напуска-
не парламентарната група 
на „БСП за България" оста-
ва със 73 народни предста-
вители.

Димитър Стоянов е бивш 
общински лидер, влезе като 
депутат с един от най-висо-
кия мажоритарен вот, през 
годините остро е критику-
вал политиката на левица-
та, това стана и на послед-
ната общинска конферен-
ция.

Ден след това Янков обя-
ви, че причината е, че Нино-
ва води твърде дясна поли-
тика. С новите шестима на-
пуснали започна люспенето 
в ляво. Дали те ще се прех-
върлят към новата лява фор-
мация, която русофолското 
движение започва да из-
гражда, тепърва ще става 
ясно. Така или иначе, през 
годините от БСП са се отце-
пили и оформили движения 
като АБВ, „Движение 21“, 
това на Янков, Жаблянов и 
компания може би ще е по-
редното.
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50-ия Конгрес избра състава на Националния съ-
вет. В него попаднаха и четирима партийци от Бур-
гас - Атанас Зафиров с 412 гласа, Йордан Георгиев 
- 287 са дали вота си за него, за Николай Тишев са 
гласували 280 делегати и Тодор Байчев с 313 гласа. 
Стойко Танков влиза от квотата като областен ли-
дер. 

Георгиев и Байчев са нови членове в него.

Шестима депутати напускат БСП, сред 
тях и Димитър Стоянов от Бургас

След напуска-
нето на парла-
ментарната гру-
па на БСП от Ди-
митър Стоянов 
(вдясно) бурга-
ската група ос-
тава само с три-
ма депутати - 
Тодор Байчев, 
Петър Кънев и 
Николай Тишев

Люспенето в лявото започна 

Областният съвет на БСП в Бургас излезе със 
специално изявление по повод напускането на 
депутата Димитър Стоянов от парламентарната 
група на БСП. 

„Ръководството на Областния съвет на БСП 
Бургас посрещна с неразбиране заявлението на 
народния представител Димитър Стоянов за на-
пускане на парламентарната група на „БСП за 
България“ и БСП. Социалистите и симпатизантите 
на БСП от област Бургас са му гласували дове-
рие, да ги представлява в 44-ото Народно събра-
ние на Република България. Със заявлението си 
за напускане на парламентарната група и БСП, 
Димитър Стоянов вече не представлява друг, ос-
вен себе си, казват от Областния съвет и настоя-
ват, че е морално и достойно Димитър Стоянов да 
напусне парламента.

Силвия ШАТЪРОВА

ДПС потвърди отново 
кметското място в село 
Изворище на частичните 
избори в неделя. Както и 
преди, така и сега кметът 
е от Движението, като се-
га това е Емине Сербез,  
счетоводителка. Тя бе из-
брана с 150 гласа от 158 
гласували.  Голяма част от 
гласувалите са и българи, 
похвалиха се от партията. 
„Тя е харесвана и приета 
от цялото село“, заяви об-
щинският лидер Шерафет 
Мехмед. 

Сербез бе единствена 
кандидатура, останалите 
партии не излъчиха канди-
дати. До кметските избо-
ри се стигна след като 
предишният избран кмет 
бе в конфликт на интереси 
и се разбра, че има реги-
стрирана фирма, която не 
е напуснал. Така изборът 
бе касиран. 

Кметицата е на 32 годи-
ни, омъжена.

От организацията до-
пълниха, че работят съв-
местно с Общината и са 
доволни от извоюваните 
придобивки в селото.

Счетоводителка от 
ДПС сяда в кметския 

стол в Изворище 

„Заставаме пред вас в пъ-
лен състав като парламен-
тарна група по повод шест-
те напуснали наши колеги 
парламентарната група, пет 
от тях и партията. Ние няма 
да даваме оценка за тяхната 
работа в БСП – за водачите 
на тази група оценката я да-
де партията на 12 септември 
по най-демократичния на-
чин. В пряка демокрация с 
пряк избор на председател 
г-н Жаблянов получи 760 
гласа от 53 795, а г-н Янков – 
1017. Мислим, че това е ка-
тегорична оценка за досе-
гашната им работа, дадена 
от партията.“ Това каза 
председателят на БСП Кор-
нелия Нинова пред медии.

Тя отбеляза, че следваща-

та оценка са я получили на 
Конгреса, където и шести-
мата не са избрани за чле-
нове на Националния съвет 
от близо 1000 делегати.

„Очевидно е, че мотивите 
за напускане не са ценност-
ни, а властови. Докато бяха 
членове на Изпълнителното 
бюро и на Националния съ-
вет не виждаха ценностни 
различия с партията и стоя-
ха в нея. А сега, когато вече 
не са на ръководни постове, 
напускат партията. Сигурни 
сме, че ако бяха избрани за 
членове на Националния съ-
вет, нямаше да го напра-
вят“, коментира Нинова.

Според лидера на БСП то-
ва поведение е обидно към 
десетките хиляди социали-

сти в страната, които вярват 
в идеите, членуват в партия-
та, работят години наред в 
името на успеха, безкорист-
но и без да се борят само за 
постове.

По думите на Корнелия 
Нинова заявката, че оттук 
нататък те ще бъдат незави-
сими депутати, за да пред-
ставляват своите избирате-
ли и да не ги излъжат в оч-
акванията им, не отговаря 
на истината. Организациите 
от областите, откъдето са 
избрани за депутати днес 
са се произнесли – искат 
незабавно тези депутати да 
напуснат. „В момента те не 
представляват никого ос-
вен себе си. Това е и наше-
то мнение като парламен-

тарна група – веднага да на-
пуснат парламентарните 
места и да ги освободят за 
следващите, които да вля-
зат от листите. Те не са из-
бирани като мажоритарни 
депутати, а с листа на БСП, 
с програмата на БСП и с ра-
ботата на десетки хиляди 
социалисти, които са ги на-
правили депутати. След ка-
то тези социалисти искат те 
да се оттеглят, след като не 
споделят ценностите на 

партията и програмата, с 
която са влезли – нямат 
място в парламента като 
депутати“, категорична е 
Нинова.

Корнелия Нинова призо-
ва журналистите да следят 
гласуванията на напуснали-
те парламентарната група 
на БСП депутати – дали ще 
има някой от тях, който ще 
прави кворум, ще има ли ня-
кой, който ще подкрепи ис-
кането за Велико народно 
събрание и ще има ли пус-
нат глас в подкрепа на екс-
пертен кабинет, с който уп-
равляващите да изкарат 
мандата си.

„Никой друг депутат не 
желае да напусне групата“, 
категорична е Нинова.

Димитър Стоянов

От „Фердинандова“ 34 
поискаха той да излезе  

от парламента

за РЕКЛаМа 
056 82 54 35, 0878 424 698

Четирима местни 
социалисти влизат  

в Националния съвет  
на левицата 

О Б Я В А

Председателят на Сдружение за напояване „Черков-
ски води” свиква на 12.11.2020 година Общо събрание 
на Сдружението при следния:

Дневен ред:
1. Приемане на инвестиционна Програма на Сдруже-

нието за напояване „Черковски води”
2. Обсъждане на възможността за отдаване под наем 

на язовир Черково за отглеждане на риба.
3. Разглеждане на възможността за включване в със-

тава на Сдружението земите от масив № 28.
Събранието ще се проведе от 10.00 часа в залата на 

ЕТ „Яхонт – С”.

Лидерът Корнелия нинова за отцепниците: 

Мотивите им са властови



Георги РУСИНОВ

Община Бургас прехвърли ак-
циите си във футболния „Неф-
тохимик 1962“ на бизнес дама-
та Анелия Златкова. Докладна-
та бе входирана ден преди за-
седанието на местния парла-
мент, а извънредността й бе оп-
равдана с това, че иначе клубът 
ще фалира. Предложението 
предизвика много дебати.

Йордан Георгиев от БСП, кой-
то е председател на Спортната 
комисия, обясни, че това е не-
обходимо да се случи, защото 
финансовото положение в клу-
ба изобщо не е цветущо. За да 
получи лиценз клубът за учас-
тие в „Б“ професионална фут-
болна група, Георгиев е помог-
нал като е направен оздрави-
телен план, за да се изчистят 
задълженията на клуба. По пра-
вило отбор с повече от 300 000 
лева задължения не може да 
участва във втория ешелон на 
първенството. Тези на „Нефто-
химик“ са 540 000 лева към он-
зи момент.

Затова Анелия Златкова се 
наела да финансира клуба с 
фирми, близки до нея. Догово-
рът с „Ефбет“ пък бил повече 
утежняващ, отколкото помагащ 
заради рекламни задължения 
на клуба. Златкова е поискала 
акциите в размер на 80.82% на 
Община Бургас да й бъдат да-
рени. Останалите акционери в 
клуба са Павел Бошнаков, соб-
ственик на „Мастърхаус“ и фен-
клубът.

Манол Тодоров от ДБГ пръв 
посочи, че е било редно тази 
докладна да бъде входирана по-
навреме, а не в последния мо-
мент. Освен това той добави, че 
също така е било редно Златко-
ва да присъства на заседание-
то, за да отговори на въпроси – 
какви са й плановете, какви 
спонсори ще търси и т.н.

„За тази една година откакто 
госпожата е част от борда на 
клуба, задълженията нарастват. 
Получих притеснителна извад-
ка от Търговския регистър, в ко-
ято става ясно, че няколко фир-
ми на госпожата са в запор. Не 

е сериозно да гласуваме тук да 
дадем даром клуба на някой, 
който даже не е тук. Моля не 
подкрепяйте тази докладна, ко-
ято е изпратена в 8:40 часа по 
пощите“, каза Тодоров.

Георги Дракалиев от ГЕРБ за-
яви, че колкото пъти Общината 
е имала участие в клубовете, 
толкова пъти е била на загуба. 
Живко Табаков от ДБГ посочи, 
че ще обжалва докладната пред 
Областна управа и съответния 
съд, затова че е била входира-
на в последния момент. Според 
него има редица нарушения на 
правилника в случая.

„Г-жа Златкова призна за 
фирми със запор, но каза, че 
плаща заплатите на работници-
те си. Ако не искате да дадем 
на нея клуба, нека го дадем на 
феновете, но явно и те не искат 
горещия картоф“, каза на свой 
ред Красимир Калудов от 
СЕК.

Малко след него бяха допус-
нати да се изкажат и феновете 
в лицето на председателя на 
СНЦ „Нефтохимик Бургас“ 
Ивайло Стаматов. Речта му бе 
много емоционална и отразява-
ща болката на запалянковците 
около случващото се с любимия 
им отбор.

„Искаме да не гласувате та-
зи докладна, да не я подкрепя-
те. Анелия Златкова не е дока-
рала един лев откакто е в Упра-
вителния съвет. Според нас, ако 
Общината й прехвърли акциите 
си, то това означава, че бяга от 
отговорност. Не знам защо не 
се потърсят спонсори след ка-
то Общината има възможност. 
Емоционален съм, но съдбата 
ми е свързана с клуба откакто 
съм се родил. 38 години. За ед-
на годна на този отбор му се 
разказа играта. Селски отбори 
ни бият с по 4:0. Затова пак каз-
вам – не допускайте Анелия 
Златкова да вземе акциите, ни-
що няма да направи“, каза в об-
ръщението си към общинските 
съветници той.

Калояна Живкова обаче при-
помни, че предния път, когато 
феновете искаха Общината да 
вземе акциите, твърдели, че ня-

ма да има никакви финансови 
задължения към клуба.

„От тогава сме дали не знам 
колко стотици хиляди на отбо-
ра“, уточни тя.

Колегата й Бойчо Георгиев 
заяви, че ако сега не се вземе 
решение, то после ще е късно, 
тъй като клубът ще е фалирал.

„Общината ще продължи да 
помага с каквото може във фут-
бола, за да имаме отбор в про-
фесионалния футбол“, убеден 
бе той.

Павел Маринов от БСП пред-
ложи пък акциите да се пуснат 
на публичен търг, та да имало 
възможност да се появят и дру-
ги желаещи да ги закупят. Обяс-
ниха му обаче, че в правилни-
ка е записано, че акциите не 
могат да бъдат продадени на по-

висока цена от два пъти тази, 
на която са закупени. Община 
Бургас е платила 1 лев за тях.

След като дебатите продъл-
жиха в същата светлина, накрая 
местният парламент, макар и 
не с пълно мнозинство, подкре-
пи докладната записка. Така на 
практика Общината излиза от 
клуба. Ивайло Стаматов комен-
тира с думите: „Браво, измихте 
си ръцете от нас“.

Ден след решението на Об-
щински съвет – Бургас, обеди-
нените фенове на „Нефтохимик 
1962“ изпратиха мнението си до 
медиите. В него става ясно, че 
изразяват готовност да прием-
ат акциите на Общината в слу-
чай, че Златкова не успее да ги 
убеди в сериозните си намере-
ния. 

Исторически момент настъпи за бурга-
ското плуване. В града за първи път бе съз-
даден клуб по синхронно плуване, извест-
но още и като артистично плуване. Ново-
сформираният отбор ще носи името „Виа 
Аква“ и ще провежда тренировките си на 
Плувен комплекс „Парк Арена ОЗК“. Тре-
ньорският екип на „Виа Аква“ е в състав: 
Сирсе Колас Кано - национална състезател-
ка на Куба по синхронно плуване, печелила 

златни медали на състезания в Централна 
Америка и Карибите, Даяна Бояджиева и 
Десислава Куцарова - дългогодишни със-
тезателки и националки по спортна акроба-
тика, Димитринка Георгиева - квалифици-
ран треньор за начално обучение по плува-
не. Клубът ще се ползва с  подкрепата и на 
Юлия Чубурова - дългогодишна състезател-
ка и треньор на отбора по синхронно плу-
ване в София - „НСА“.

Бургас вече има отбор 
по синхронно плуване
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Община бургас прехвърли акциите си  
в „нефтОхимик 1962“ на бизнес дама

Михаил КОЛЕВ

За втора поредна година 
Съюзът на слепите в Бур-
гас, съвместно с Община-
та, организираха турнир по 
шахмат за хора със зрител-
ни увреждания. Заради 
проблемите около корона-
вируса този път участие 
взеха три отбора – домаки-
ните от „Вая“, „Успех“ (Ва-
рна) и „Туида“ (Сливен). 
Партиите се провеждаха в 
хотел „Парк", при спазване 
на мерките за сигурност.

Първото място бе заето 
от варненци, втори оста-
наха „Туида“, а третото 
място бе за домакините от 

„Вая“.
„Идеята ни освен чисто 

спортна, е и социална. По 
време на такива турнири 
ние се сближаваме още 
повече, споделяме си 
трудностите, които срещат 
хората със зрителни ув-
реждания“, заяви Бинка 
Монева, председател  
СК „Вая“ (Бургас).

За всички отбори имаше 
купи, спрямо мястото, ко-
ето са заели, а всеки един 
от участниците получи гра-
мота. Желанието на орга-
низаторите е този турнир 
да стане традиционен и да 
се провежда всяка годи-
на.

хора със зрителни 
увреждания спориха 
на шахматната дъска

www.burgas.bg

       
  

 

Георги РУСИНОВ

Сагата около „Нефтохимик“ продължава с години. Дали клу-
бът просто ще умре, или в един момент Общината пак ще се 
наеме да го спасява, е въпрос на време да разберем. Едно 
обаче е сигурно – някогашният титан в „А“ професионална гру-
па, каращ лидерите от цялата страна да се страхуват, идвай-
ки в „Лазур“, е само бледа сянка на величието си. Дори и сян-
ката даже трудно се вижда. Спомените за славата на „Нафта-
та“ ще си останат само спомени. Както и тези с пълните ста-
диони в Бургас.

Трудността да се поддържа финансово отборът в „Б“ група 
е видима. Ролята му там ще е по-скоро на оцеляване и оста-
ване в групата, отколкото на класиране за „А“ група, което към 
този момент изглежда повече като утопия, отколкото като ре-
алност. Всичко, свързано с „Нефтохимик“ в последните годи-
ни е гръмки заглавия в медиите, последвано от разочарова-
ния и скандали. 

Така и не се намери месията, който да спаси финансово клу-
ба. Тежката задача преди време пое Община Бургас. Да, ама 
дори и голяма община като Бургас не може да си позволи ми-
лиони да текат към „Лазур“. Хиляди левове се гласуват от Об-
щински съвет – Бургас годишно уж за детско-юношеската шко-
ла, а после се разбира, че отивали за заплати на треньорите 
и играчите. Така не става. Общински отбори спокойно могат 
да се подвизават във „В“ група, но не и по-нагоре. Пари, ли-
цензи, по-скъпи играчи, треньори. Всичко това е един водени-
чен камък на врата на данъкоплатеца и публичния общински 
ресурс. 

Феновете. Феновете е нормално да искат любимият им от-
бор да се спаси, но никой не е длъжен да го прави без жела-
ние. Най-малко Община Бургас. Като няма спонсори, това ще 
е. Приемаш, че ще развиваш юноши, с които спокойно може 
да се играе във „В“ група и чакаш нещата постепенно да се 
случат. Може и спонсори с желание да се намерят тогава. Че 
нещо все ми се струва, че знайни и незнайни бизнесмени ис-
кат просто да си направят пиар покрай името на клуба. Ина-
че похвално, че феновете изразиха желание да приемат акци-
ите на общината, ако Анелия Златкова не ги убеди в сериоз-
ността си. Толкова по темата от един безпристрастен запа-
лянко на футболната игра.

Феновете: Измивате си 
ръцете от съдбата на клуба

„нафтата“ и търсенето 
на месията

КОМЕНтаР

Анелия Златкова
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в бургас

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

Кметът Димитър Николов 
с кръвно като на младеж

Актьорът Ники Урумов 
идва със спектакъл шоу  

колаж от монолози 

Михаил КОЛЕВ

С перфектно кръвно 
налягане се оказа бур-
гаският кмет Димитър 
Николов. Градоначал-
никът реши да се вклю-
чи в Световния ден на 
сърцето (23 септември), 
като в морския град от 
болничното заведение 
„Сърце и мозък“ бяха 
организирали безплат-
но измерване на кръв-
ното налягане за бур-
газлии и гостите на гра-

да, което се състоя на 
Часовника.

След като млад лекар 
наложи апарата върху 
лявата ръка на кмета, 
няколко секунди след 
това медицинското ли-
це добави, че кръвно-
то на Димитър Николов 
е 110/70. 

„Перфектно е!“, въз-
кликнаха присъства-
щи, докато други шего-
вито подхвърлиха, че 
„ей сега ще му го вди-
гнат“ (кръвното), имай-

ки предвид, че кметът трябваше 
да присъства след  това на за-
седание на Областния кризисен 
щаб във връзка с увеличаващия 
се брой на болни от коронави-
рус в Бургаско. Трети пък зая-
виха, че кръвното му остана не-
променено и след заседание на 
Общинския съвет, което бе в съ-
щия ден.

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

Хиляди спасени сърца
Проф. д-р Владимир 
Данов, д.н.  

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски
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