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Започна изграждането на новия 
общински туристически кораб на Бургас

Стр. 2

Родни 
застрахователи  

не искат  
клауза „суша“ Ще се обединят ли 

„Нефтохимик“ и „Черноморец“?Стр. 16

Два нови шаха 
попълниха 

колекцията на 
Никола Колев Стр. 
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„Копач“ На КРиптовалута  
ощети EVN със 70 боНа

„Черноморски фар“

Майстор на копането на 
криптовалута ощети енер-
годружеството със стоти-
ци хиляди лева, пускайки 
кабел направо към мре-
жата ниско напрежение. 
Точните загуби са в про-
цес на изчисляване.

Криминалисти и специа-
листи от EVN - Бургас из-
вършват проверка в на-
ето от 33-годишен бур-
газлия двуетажно поме-
щение, разположено на 
улица „9-и септември“ в 
Българово. Причината за 
проверката са подозри-

телно високите сметки за 
ток, съобщиха от ОДМВР.

„В събота, на трети, къс-
но вечерта се обадиха от 
Полицията и помолиха за 
съдействие - наши специа-
листи да направят провер-
ка на дадения адрес. Те са 
установили, че има непра-
вомерно присъединяване. 
Има проводник, който е за-
качен към въздушната мре-
жа ниско напрежение на 
дружеството, така че тази 
енергия да не се измерва. 
Т.е. енергията не минава 
през електромер.2u

Пуснат е на свобода 
24 часа след 

задържането му
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5 Марк Младенов, студент в Германия:

Физиката развива ума,  
а физическото - тялото

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“  

ще излезе на 13 октомври
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Дона МИТЕВА

Българските застрахова-
тели не желаят да покриват 
застраховка с клауза „су-
ша“ в застраховката, кате-
горичен е зърнопроизводи-
телят Илия Проданов, който 
е и зам.-председател на На-
ционалната асоциация на 
зърнопроизводителите в 
България.

Във връзка с това, че от 
няколко години вече Бурга-
ски регион е засегнат от су-
ша и има опасност от фали-
ти на стопанства, той ко-
ментира, че в сътрудничест-
во с Асоциацията се правят 
първи опити австрийски за-
страховател да прави по-
добни застраховки у нас.

„Този брокер успя да из-
действа от чуждестранна 
компания, пробно на някол-

ко места в страната има 
съставени полици. В момен-
та асоциацията успя да до-
говори добри, приемливи 
условия. Проблемът е в то-
ва, че за да има едно тако-
ва застраховане, трябва да 
има частично финансиране 
на премията от държавата. 

Проблем също е и това, 
че в момента заьстрахова-
телят е един и няма конку-
рентна среда, от една стра-
на, а от друга, ако държава-
та реши да дофинансира, 
ще излезе, че налива пари 
в една компания и то в слу-
чая чужда“, коментира Про-
данов. Той е убеден, че ако 
има няколко застраховате-
ля, шансовете да се включи 
държавата се увеличават. И 
подчертава, че асоциация-
та прави опити да вкара за-
страховане с клауза „су-

ша“.
По думите на Проданов, 

тази компания, която в мо-
мента навлиза сред земе-
делците работи на ниво са-
телит. Липсва човешкият 
фактор, което е предпос-
тавка за сигурност и липса 
на измами. „Няма го идва-
нето на място, писане на 
протоколи, изчисляване на 
загуби. Чрез мобилно при-
ложение се следи през це-
лия период на застраховка-
та дали се движи в суша, 
или не. Два са отчетните пе-
риоди и на края на всеки от 
тях застрахованото лице 
получава по банков път су-
мата. Няма никакъв досег с 
хора“, коментира ферме-
рът.

На този етап един от за-
страхованите е от Карно-
бат.

Георги РУСИНОВ

Обвиненият в предизвиква-
нето на смърт по непредпаз-
ливост на пътя Мартин Хубе-
нов от Айтос обвини друг шо-
фьор за настъпването на ка-
тастрофата на пътя Карнобат-
Айтос. Случаят е от 6 април 
2019-а. Тогава в челен сблъ-
сък между два „Мерцедес“-а 
на място загина бургазлията 
Георги Костадинов. В Окръ-
жен съд – Бургас се проведе 
последното заседание по де-
лото. За престъплението е 
предвидено наказание от 2 до 
6 години затвор. 

В залата бяха близки и от 
двете страни. Тези от страна 
на загиналия отново прежи-
вяха ужаса от 6 април 2019-а, 
когато синът, братът и прия-
тел Георги загива в ПТП-то. 
Роднините на Мартин бяха 
мълчаливи. Само една жена 
си позволи да се заяде със 
съдебните репортери. Причи-
ната – защото снимали.

Във финалното заседание 
бяха изслушани двама свиде-
тели по делото – Али Мустафа 

и Хамид Юмер, които са били 
в „Опел Астра“, който Мартин 
тръгнал да изпреварва. От 
разказите на двамата стана 
ясно, че „Мерцедес“-ът на Ху-
бенов дошъл с голяма ско-
рост зад тях, когато опитал да 
ги изпревари. След това на-
стъпва челният удар с 
„Мерцедес“-а на Георги. Мус-
тафа и Юмер и още двама са 
първите свидетели на ката-
строфата. Хамид звъни на 112, 
а останалите момчета се втур-
ват да помагат. Пред очите им 
младият бургазлия издъхва на 
място. Свидетелите твърдяха, 
че пътят е бил прав, имало е 
добра видимост и колата на 
Георги се е виждала отдалеч. 
Категорично отрекоха и шо-
фьорът на „Астра“-та да е уве-
личавал скоростта, когато 
Мартин започнал да ги изпре-
варва. 

След разпитите им Хубенов 
поиска да даде обяснение. От 
следващите му думи стана яс-
но, че е бил доста добре под-
готвен от адвоката си Георги 
Сталев. 

„Поднасям моите най-ис-

крени съболезнования на 
близките. Ще кажа какво се 
случи на 6 април 2019-а. Беше 
събота. Исках да отида на се-
ло при баба и дядо. Така и на-
правих. На връщане карах 
бавно, защото участъкът от 
село Кликач до разклона за 
селото е тесен и с естествени 
неравности. Пазех си колата, 
защото ми беше мечта да я 
имам. Когато задминах раз-
клона за Черноград се добли-
жих до автомобил в моята 
лента. Зад мен нямаше никой, 
както и в насрещното платно. 
Тогава предприех маневра по 
изпреварване. Преди това да 
съм карал максимум със 100 
км/ч. Когато започнах да зад-
минавам автомобила, той за-
почна да ускорява. Тогава по-
дадох пълна газ. В даден мо-
мент пред мен в зоната на фа-
ровете ми се появи другият 
автомобил насреща. Имах 
един вариант – да набия спи-
рачки и да изляза извън пътя, 
но се случи каквото се случи. 
Не съм идвал засилен с висо-
ка скорост, както твърдят сви-
детелите“, обясни спокойно 

Мартин, с прибрани ръце 
пред него, без да погледне ни-
то веднъж към опечаленото 
семейство.

Държавното обвинение в 
лицето на прокурор Елгина 
Чалъмова обаче бе на съвсем 

друго мнение. Мартин е идвал 
зад „Астра“-та със 181 км/ч. 
Предприема изпреварване, 
когато насреща е Георги, кой-
то е шофирал с 80 км/ч. Дейст-
вително набива спирачки, при 
което сваля скоростта до 120 
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„Черноморски фар“

Майстор на копането на 
криптовалута ощети енер-
годружеството със стотици хи-
ляди лева, пускайки кабел на-
право към мрежата ниско на-
прежение. Точните загуби са в 
процес на изчисляване.

Криминалисти и специали-
сти от EVN  - Бургас извършват  
проверка в наето от 33-годи-
шен бургазлия двуетажно по-
мещение, разположено на ули-
ца „9-и септември“ в Българо-
во. Причината за проверката 
са подозрително високите 
сметки за ток, съобщиха от 
ОДМВР.

„В събота, на трети, късно 
вечерта се обадиха от Полици-
ята и помолиха за съдействие - 
наши специалисти да направят 
проверка на дадения адрес. Те 
са установили, че има непра-
вомерно присъединяване. Има 
проводник, който е закачен 
към въздушната мрежа  ниско 
напрежение на дружеството, 
така че тази енергия да не се 
измерва. Т.е. енергията не ми-
нава през електромер.

Спазвайки изискванията 
EVN прави констативен прото-
кол в присъствието на полици-
ята. Тепърва ще се изчисли 
точно какво количество енер-
гия е употребена и на каква 

стойност е тя“. Това коментира 
Крум Косев, главен експерт в 
отдел „Комуникации“ към EVN 
България. 

След това ще бъде издадена 
фактура на името на ползвате-
ля на обекта.

По предварителни данни от 
Полицията се касае за близо 
70 000 лв. месечно, с които 
дружеството е ощетено.

В помещението  на посоче-
ния адрес са намерени и иззе-
ти 75 майнери за различни 
крипто валути (45 «копача» за 
биткойни и 30 за друг вид круп-
товалута), множество виде-
окарти, вентилатори и платки, 
всички захранвани с електрое-
нергия.

Бургазлията отказал съдей-
ствие на полицейските служи-
тели и направил опит да осуе-

ти полицейската проверка на 
наетото от него помещение. 
Задържан е за срок от 24 часа. 
Майнерите са иззети по обра-
зуваното досъдебно производ-
ство. Работата по случая про-
дължава под прякото ръковод-
ство и наблюдение на Бурга-
ска районна прокуратура. 

От EVN припомнят, че 2019 
година отново имаха случаи на 
хващане на „копачки“ на крип-
товалута в три села от община 
Стамболийски, област Плов-
див.

„Тогава ставаше дума за ти-
пични случаи. Тогава присъе-
диняването бе към крайни тра-
фопостове в отдалечени села“, 
припомни Косев.

Любопитното е, че при обра-
зувано досъдебно производ-
ство, мярката за неотклонение 
на бургазлията не е била удъл-
жена и след изтичането на 24-
те часа, той е на свобода, нау-
чи „Черноморски фар“. От 
Прокуратурата уточниха, че 
действително разследване се 
води, но към този момент няма 
повдигнато обвинение и обви-
няем. От там също направиха 
важно уточнение, че самото 
добиване на криптовалута не е 
наказуемо от закона. В случая 
производството касае кражба-
та на ток. 

Както по-горе писахме, слу-
чаят е от събота, а официална 
информация до медиите дойде 
в сряда – дни след като краде-
цът на ток е на свобода.

„Копач“ на криптовалута  
ощети EVN със 70 бона

„Черноморски фар“

Много фирми заявиха своето 
участие в бургаския базар „Фло-
ра Есен", така че се очертава 
едно богато и пъстроцветно из-
дание. Там ще откриете търго-
вци, предлагащи широк набор 
от артикули за дома и градина-
та, помпи, поливни системи, 
акумулаторни косачки, градин-
ска керамика. Наред с тях ще се 
представят производители на 
цветя и посадъчен материал, 
разсадници и флористи.

Базарът ще се разгърне във 
вътрешния двор на експоцентър 
„Флора" в рамките на четири 
дни - от 15 до 18 октомври. В ча-
совете от 9:00 до 19:00 часа от 
фирмените щандове ще можете 
да закупите разноцветни хри-
зантеми, рози, орхидеи, храсти, 
дръвчета, луковици, билки, под-
правки, продукти от лавандула и тубероза, 
професионални и любителски уреди за под-
държане на вашата градина, биопрепарати и 
торове.

Традиционна част от есенния базар са 
местните производители на мед и пчелни 
продукти, които предлагат вкусен и изклю-
чително полезен асортимент.

Родни застрахователи  
не искат клауза „суша“ 

„Флора Есен“ ще ви предложи 
красиви и полезни придобивки 

за дома и градината 

Айтозлията Мартин, карал със 181 км 
в час, се оправда с друга кола за 
фаталната катастрофа с Георги

Мартин за пръв път се извини на близките на  
загиналия

Чужд играч пробива на пазара
Пуснат е на свобода 
24 часа след 
задържането му
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ни те ме дии (БАРМ).

„Черноморски фар“

С официална церемония по 
извършването на първи тех-
нологичен срез започна из-
граждането на новия общин-
ски туристически кораб. На 
събитието присъства зам.-
кметът Весна Балтина.

Плавателният съд е тип ка-
тамаран и ще обслужва цело-
годишно туристическите 
маршрути в Бургаския залив, 
превозвайки пасажери от 
Морска гара до остров Света 
Анастасия, лодкостоянката в 

Крайморие, рибарските прис-
танища в Сарафово и Ченге-
не скеле, както и до близки 
крайбрежни населени места.

Освен туристически раз-
ходки, катамаранът ще дава 
възможност на борда му да 
се организират различни 
фирмени събития и празнен-
ства. Чрез осигуряването на 
новия кораб Община Бургас 
надгражда един от утвърде-
ните си туристически проду-
кти, какъвто е разходката с 
кораба „Света Анастасия" до 
едноименния остров.   

Новият кораб на 
Община Бургас се 
изгражда по проект 
„Силата на водата. 
Подкрепа за пови-
шаване потенциала 
на Община Бургас 
като конкурентоспо-
собна туристическа 
дестинация."

Неговата цел е по-
вишаване на конку-
рентоспособността и 
утвърждаване на 
Бургас като предпо-
читана туристическа 
дестинация.

Катамаранът ще е 
с дължина 20 метра и 
ширина близо 8 ме-
тра. Ще е оборудван 
с два двигателя, а ка-
пацитетът му ще поз-
волява да превозва 100 паса-
жери.

Оборудването на кораба 
включва още соларни пане-
ли, които да захранват освет-

лението и други консуматори 
на борда. Ще има бар за на-
питки и кетъринг, както и три 
санитарни възела, като еди-
ният ще е пригоден за хора с 

увреждания.
Очаква се новият общин-

ски туристически кораб да 
бъде пуснат на вода следва-
щото лято.

км/ч. Въпреки това ударът е 
фатален за бургазлията, кой-
то умира пред очите на три 
момчета, дошли да му помог-

нат. Разкъсване на сърцето от 
ребро и сплескан черен дроб 
се оказват фатални за младия 
Георги. Мартин също е приет 

в болница, където бере душа 
11 дни в кома. Има счупване 
на бедро, счупен глезен, по-
вреждане в мозъка. Трябва 
му още една операция, разка-
за той. Тук роднините на Ге-
орги се изпуснаха в мъката си 
с думите: „Но поне си жив!“.

Миналата седмица пръв 
„Черноморски фар“ разказа 
за болката и драмата на се-
мейството след като са загу-
били по нелеп начин Георги.

За шофьор от 10 години 
Мартин имал и актове за на-
рушаване на скоростните 
ограничения. Отрече да е бил 
любител на високите скорос-
ти. Това било единичен слу-
чай. Айтозлии обаче коменти-
раха, че неведнъж Хубенов е 
засичан да кара с мръсна газ 
дори в града. Единственото 
смекчаващо вината обстоя-
телство според Прокуратура-
та бе, че е с чисто съдебно 
минало. Чалъмова сметна, че 
5 години затвор са достатъч-
ни от максималните 6. Проку-
рорът добави, че книжката на 

Мартин трябва да се отнеме 
за 6 години. 

Адвокатът на частните об-
винители се съгласи с прени-
ята на Прокуратурата по поч-
ти всички точки, но заяви:

„Никой не може да ме убе-
ди, че каране със 181 км/ч на 
второстепенен път, и то като 
този на Карнобат-Айтос, е 
нормално. Най-трудно се пра-
вораздава по престъпления 
по непредпазливост. Аз оба-
че продължавам да считам, 
че този човек не разбира как-
во е извършил, не го е осъз-
нал. Едва ли не се изкарва 
жертва. Затова аз смятам, че 
6 години затвор са резонни, 
както и лишаване от книжка 
за 9 години“.

Защитникът на Хубенов ад-
вокат Георги Сталев сметна, 
че обяснението, по-рано да-
дено от клиента му, трябва да 
се вземе предвид. 

„Наясно съм със загубата 
на семейството, за което из-
казвам съболезнования. До-
пуснал е една грешка, и то фа-

тална. Трябва да се накаже, 
но не с най-строгото наказа-
ние. Най-голямото наказание 
за него ще е да живее с това 
какво е направил цял живот. 
Целите на наказанието могат 
да се постигнат и с условна 
присъда – 3 години затвор, с 
отложено изтърпяване от 5 го-
дини“, заяви адвокатът. 

Когато на Мартин му бе да-
дена последна дума от съдия-
та, той обясни, че на този 
етап няма какво да каже. Тя 
обаче го подсети, че това е 
последният му шанс поне на 
тази инстанция. Тогава, под-
тикнат от Сталев, Хубенов 
още веднъж изрази съжале-
нието си пред роднините на 
Георги. Защитникът му под-
сказа да каже, че осъзнава 
вината си. 

В крайна сметка след про-
дължилото няколко часа за-
седание, съдия Цвета Попова 
наложи 4 години затвор на 
подсъдимия. Освен това ще 
бъде лишен и от правото да 
шофира за срок от 5 години.

КРИМИ

Таксата на то
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и 4 години затвор Разкриха 
кражба на 
телефон в 
Средец

Кражба на мобилен теле-
фон в Средец е била раз-
крита от Полицията, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на МВР-
Бургас. Установено е, че 
мобилното устройство, соб-
ственост на 50-годишен 
местен жител, е отнето от 
62-годишен негов съграж-
данин. По случая е образу-
вано бързо производство.

Софиянка 
отнесе 
велосипедист 
в Бургас

Велосипедист е бил блъс-
нат от автомобил, съобщи-
ха от Пресцентъра на 
Областна дирекция на МВР-
Бургас. Инцидентът е ста-
нал на улица „Транспортна”, 
в района на изхода на пар-
кинга до хотел „Авеню”. До 
него се стигнало след като 
автомобил „Рено Меган“, 
управляван от 42-годишна 
софиянка, отнема предим-
ството и блъска 43-годи-
шен велосипедист от 
Бургас. От удара той е с 
политравма на дясната 
ръка. Настанен е за лечение 
в УМБАЛ-Бургас, без опас-
ност за живота.

Криминално 
проявен 
отараши 
кола 

Криминално проявен 
младеж е задържан заради 
кражба в каменското село 
Свобода, съобщиха от 
Пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
26-годишният мъж от село-
то е отнел портфейл, съдър-
жащ сумата от 280 лева и 
лични документи, от авто-
мобила на 54-годишен свой 
съселянин. Задържаният е 
направил пълни самоприз-
нания и е върнал част от 
откраднатите вещи. 
Работата по цялостното 
документиране на престъп-
ната му дейност продължа-
ва от служители на Районно 
управление - Камено.

Започна изграждането на новия 
общински туристически кораб

Роднините на Георги преживяха емоционално  
заседанието

Дона МИТЕВА

Ученици от пет училища в Бургас 
откриха  третата учебна година по 
корейски език и култура. Това са  
ОУ „Александър Георгиев – Коджа-
кафалията“, Професионалната гим-
назия по компютърно програмиране 
и иновации,  Математическата гим-
назия, Английската гимназия и СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“. Над 100 
са учениците, които изучават корей-
ски език в нашия град. 

Специален гост на събитието бе Н. 
Пр. Джънг Джингю, посланик на Ре-
публика Корея в България. Той поз-
драви младите хора. 

„Тази година се навършват 30 го-

дини от установяването на диплома-
тически отношения между двете дър-
жави, а днес - 9 октомври  е корей-
ският ден на писмеността“, подчерта 
директорът на ОУ „Александър Геор-
гиев -  Коджакафалията“ Михаил Не-
нов. 

 „Изключително съм радостен, че 
виждам толкова млади хора в Бур-
гас, които обичат Корея и изучават 
корейския език. Благодарение на 
посолството и на кмета на Бургас 
Димитър Николов се създаде тази 
прекрасна среда да се изучава на-
шия език. Моето настроение е много 
радостно в Бургас. Опитваме се да 
отговаряме на интереса на младите 
хора в сферата на образованието, 
който се повишава непрекъснато. 
Всяка година има и 15 места по сти-
пендиантска програма, която дава 
възможност български студенти да 
учат в Република Корея“, каза Него-
во превъзходителство.

 Глобална тенденция е засиленият 
интерес към корейската култура и 
език и ние отговаряме на тези инте-
реси, коментира преподавателката 
по езика Ким Суми, която бе подгот-
вила специална програма, с която 
се представиха навлезлите вече в 
езика.

 Основно корейският поп, филми-
те и храната са мостът между младе-
жите на двете страни. Като К-поп  
естествено доминира.

„Аз съм се насочил към сферата 
на бизнеса и смятам, че този език 
като азиатски ще ми бъде много по-
лезен занапред. Корейският език и 
култура са ми много интересни. Бла-
годарен съм на преподавателката 
ни и на корейското посолство, че 
организират тези часове“, сподели 
Алекс Желязков от 12 клас на Ан-
глийската гимназия. „Водят го като 
един от най-лесните езици в Азия“, 
допълни той.

На морското такси ще се правят партита и сватби

Над 100 ученици 
изучават езика 

Трета учебна година по корейски език и култура започна в Бургас  



„Черноморец“ вече тре-
та година играе в Трета 
югоизточна лига при 
аматьорите. 

Вестник „Черноморски 
фар“ научи, че желани-
ето на радетелите на 
подобно сливане е в 
Бургас да бъде изграден 
един силен тим, вместо 
да има два, които от го-
дини търпят фалит след 
фалит и по този начин 
градът не спира да тър-
пи унижения на футбол-
ната карта.  

По наша информация, 
ако подобно обедине-
ние стане факт, то но-
вият клуб ще носи име-
то „Бургас“. Вливането 
касае само мъжките от-
бори на двата бургаски 
отбора, а детско-юно-
шеските им формации 
ще се запазят. 

През 2006 година за 
първи път се загово-
ри за подобно съеди-
нение, като по онова 
време отборите носе-
ха имената „Нафтекс“ и 
„Черноморец 919“ и при 
евентуално осъществя-
ване на проекта нови-
ят клуб щеше да прие-
ме името на „акулите“, 
а „Нефтохимик“ да бъде 
заличен. Идеята дори бе 
гласувана на Общинска 
сесия, като съветници-
те тогава приеха пред-
ложението с 34 гласа 
„За“, а само двама бяха 
против. 

Последва недовол-
ство от страна на при-
вържениците и на два-
та тима, а след прове-
дени разговори между 
ръководствата на отбо-
рите и представители 

на Общината, сливане-
то пропадна.

Отшумялата темата 
отново бе повдигна-
та през 2013 година, но 
тогава по-скоро всичко 
бе в рамките на предпо-
ложенията, а до реални 
действия не се стигна. 

Сега за трети път се 
прокрадва тази идея, 
която за едни ще е то-
тално пагубна за бур-
гаския футбол, унищо-
жавайки историите, 
успехите и традиции-
те на двата отбора, а 
за други осъществява-
нето й би било логич-
но с оглед случващото 
се през последните го-
дини с „Черноморец“ и 
„Нефтохимик“ и би дало 
началото на единен си-
лен футболен отбор на 
Бургас. 

Михаил КОЛЕВ

През последните сед-
мици все по-усиле-
но се говори, че в 
Бургас предстои обе-
динение между футбол-
ните „Черноморец“ и 
„Нефтохимик“. Новината 
до момента не е офици-
ална, а подобна идея не 

се коментира за пър-
ви път във футболни-
те среди на морския 
град. В сегашното си 
положение и двата от-
бора са в меко казано 
незавидно състояние - 
„Нефтохимик“ е на по-
следна позиция във 
Втора лига и почти си-
гурно го очаква фалит, а 
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ОБЯВЯВА:
Открита тръжна процедура за провеждане на публични търгове  с явно наддаване с фактическо провеж-

дане на 11.11.2020 год. за продажба на  недвижими  имоти – частна общинска собственост,находящи се 
в с.Люляково, Община Руен, с характеристики и първоначална тръжна продажна цена, както следва: 

№ Идентификация 
на имота

Площ
кв.м АОС

Първоначална 
тръжна продажна 

цена без ДДС

Час на 
провеждане

Определен депозит 
за внасяне при 

участие (30 %) лв
1 ХV-общ, кв.9 972 6161 5152,00 9.30 1545,60
2 ХIV-общ, кв.9 893 6160 4644,00 10.30 1393,20
3 ХIII-общ, кв.9 985 6159 5122,00 11.00 1536,60
4 IV-общ, кв.17 960 6158 5088,00 11.30 1526,00
5 III-общ, кв.17 933 6155 4852,00 12.00 1455,60
6 II-общ, кв.17 934 6154 4857,00 13.00 1457,00
7 I-общ, кв.17 883 6153 4415,00 13.30 1324,50
8 IV -430, кв.45 1305 6144 6917,00 14.00 2075,10
9 III -430, кв.45 1310 6143 6943,00 14.30 2082,90

10 II -430, кв.45 1252 6157 6510,00 15.00 1953,00

Спечелилият търга да заплати окончателно достиг-
натата цена в търга, дължимите данъци и режийни раз-
носки в касата на Общината или по банков път в срок, 
определен в заповедта по чл. 57, ал.1 от НПУРОИ .

Внесеният депозит за участие да се прихване от 
достигнатата крайна цена в търга.

Депозит в размер на 30% от началната тръж-
на цена за имота, предмет на търга, който следва да 
бъде внесен в касата на Общината или по банков път 
по сметка BG72BUIN95613300506178, банков код: 
BUINBGSF  към Алианц Банк България АД до 16.00 ч. 
на 10.11.2020 г.

Срок за подаване на заявления за участие - до 
16ч. на 10.11. 2020 г. в административната сграда 
на Община Руен. 

 Оглед на имота да се извършва до 16.00ч. на 
10.11.2020 г. включително след подаване на молба 
до кмета на Общината.

Всички насрочени търгове да бъдат проведени в 
стая № 22 на Общинска администрация от нароч-

на назначена комисия.

Задължителни документи за участие:
1. Заявление свободен текст;
2. Копие от документ за регистрация /Решение за 

вписване в Търговския регистър/;
3. Удостоверение за актуално състояние – за ЕТ 

и ЮЛ;
4. Удостоверение за ЕИК/БУЛСТАТ;
5. Копие от личната карта за участниците – физи-

чески лица;
6. Копие от квитанция за внесен депозит;
7. Декларация за предоставяне на лични данни;
8. Пълномощно с нотариална заверка, когато се 

участва чрез пълномощник.
За справки и контакти : Община Руен, тел. 

05944/6233- вътр. 122

ИСМАИЛ ОСМАН 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

Община Средец, гр.Средец, област Бургас  на осно-
вание Заповед №1048, 1052, 1053 от 05.10.2020 г. на 
Кмета на общината, обявява провеждането на публич-
но оповестен:

I. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част 
от имот –публична общинска собственост за срок от 5 
години, общински терен с площ от 6 кв.м., находящ се в 
източната част на УПИ V, кв.21, зона втора по плана на 
гр.Средец, за поставяне на метален павилион, при гра-
ници на УПИ: от три страни улица, запад-УПИ IV и УПИ 
VI, с Акт за ПОС № 954/ 12.09.2002г., при начална тръж-
на цена за месечен наем в размер на 11,40 лв /без вкл. 
ДДС/ и депозит за участие в размер на 1,14 лв.

II. Търг с явно наддаване за:  
1.Отдаване под наем на  следните общински имоти:
- имот с идентификатор 03455.11.165 по КККР на 

с.Белила, с площ 15224 кв.м., девета категория с нтп- 
изоставено трайно насаждение, с номер по предходен 
план №000165;

- имот с идентификатор 20273.12.219 по КККР на 
с.Дебелт, с площ 1928 кв.м., девета категория с нтп- 
друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по пре-
дходен план №000219;

- имот с идентификатор 20273.12.235 по КККР на 
с.Дебелт, с площ 1984 кв.м., девета категория с нтп- 
друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по пре-
дходен план №000235;

- имот с идентификатор 20273.12.679 по КККР на 
с.Дебелт, с площ 5205 кв.м., девета категория с нтп- 
друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по пре-
дходен план №000649;

- имот с идентификатор 20273.12.680 по КККР на 
с.Дебелт, с площ 3598 кв.м., девета категория с нтп- 
друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по пре-
дходен план №000680;

- имот с идентификатор 20273.12.684 по КККР на 
с.Дебелт, с площ 1578 кв.м., девета категория с нтп- 
друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по пре-
дходен план №000684;

- имот с идентификатор 20273.12.685 по КККР на 
с.Дебелт, с площ 1797 кв.м., девета категория с нтп- 
друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по пре-
дходен план №000685;

- имот с идентификатор 20273.12.686 по КККР на 
с.Дебелт, с площ 2164 кв.м., девета категория с нтп- 
друга селищна територия, м.”Отуля”, с номер по пре-
дходен план №000686.

Участници в търговете могат да бъдат само земеделски 
производители, регистрирани на територията на община 
Средец, начална тръжна цена в размер на 12 лева/дка 
за имоти с нтп- изоставено трайно насаждение и 20 лв/
дка за имоти с нтп- друга селищна територия, със срок 
на наемане до 10 стопански години.

2.Отдаване под наем на 10,000 дка от имот с иденти-
фикатор 29221.97.779 по КККР на с.Момина църква, це-
лия с площ 53,008 дка, осма категория с нтп- нелесопри-
годна площ- дървесна растителност, храсти, м.”Старите 
лозя”, с номер по предходен план №000779, с начална 
тръжна цена на 20 лв/дка.

 Депозита за участие е в размер на 10 % от началната 
тръжна цена умножена по площта на имотите.

Определеният  депозит за участие се внася в касата 
на Община Средец или по банкова сметка на Общината 
BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

Търговете ще се проведат на 16.10.2020 г. от 10,00 
часа, зала №202 в сградата на общинска администра-
ция  гр. Средец и на 23.10.2020 год. при провеждане на 
повторен търг.

Цената на тръжната документация е в размер на 
24,00 лв. с ДДС.

Документите за участие в търговете се входират в 
Общински център за услуги и информация на граждани 
/партер/ до 16.00 часа  на 15.10.2020 год. 

При неявяване на поне двама кандидати за участие, 
повторни търговете ще се проведат на  23.10.2020 год., 
от 10,00 часа в зала №202 при същите условия.

Пълна информация за търга: www.sredets.bg., информа-
ционното табло на Общината и тел: 05551/7730, 7690.

ТРЕТИ
ОПИТ:

4 Идеята за единен 
футболен отбор на Бургас 
отново се коментира из 
спортните среди

4 През 2006 и 2013 година 
подобни намерения 
претърпяха неуспех

Отборът на „Нефтохимик“

В подкрепа за обединението между 
„Черноморец“ и „Нефтохимик“ се изка-
за общинският съветник и зам.-предсе-
дател на Спортната комисия към Община 
Бургас Георги Маринчев. Той аргументи-
ра позицията си с моментното състояние 
на двата тима.

„Не е редно Бургас да има футболни 
отбори в такова положение. Ако не се 
вземат мерки накрая ще се стигне до-
там градското дерби да се играе в „Б“ 
окръжна група. Наясно съм, че ръко-
водствата и феновете на двата клуба не 
подкрепят подобна кауза, тъй като са в 
някаква война. За мен по-отговорно ще 
е да се създаде един отбор“, коменти-
ра Маринчев. 

Той изрично подчертава, че тази пози-
ция е лично негова и досега на заседа-
нията в Комисията по спорт темата не е 
била повдигана.

В момента от Комисията са се фоку-
сирали преди всичко в разрешаването 
на проблема относно собствеността на 
стадиона и базата на „Черноморец“, до-
бави общинският съветник. Сформирана 
е група от членове на Спортната коми-
сия, сред които е и Маринчев, които да 
преговарят с кредиторите на фирмата-
собственик на базата. Той добави, че е 

оптимист за развръзката на този казус, 
въпреки че това е „сложна материя“. 
По негови думи сега преговорите между 
двете страни вървят много по-гладко, в 
сравнение с преди 5 години, заради ко-

ето през това време бяха натрупани и 9 
милиона лихви. 

„Няма друга такава база в България. 
Полагаме всички усилия да си я вър-
нем, но за съжаление доста хора, вклю-
чително и наши колеги общински съвет-
ници, ни пречат. Ние се опитваме да по-
стигнем положителна развръзка по този 
наболял проблем. Това е последният ни 
шанс. Ако този въпрос се реши в пол-
за на Общината – тогава вече темата за 
обединението между „Черноморец“ и 
„Нефтохимик“ ще е актуална“.

Георги Маринчев коментира и друг се-
риозен проблем в бургаския футбол – 
бъдещето на „Нефтохимик“ и неяснота-
та около това кой ще стане собственик 
на „шейховете“. Бизнес дамата Анелия 
Златкова изяви желание да притежава 
всички акции, но феновете на отбора са 
твърдо против това, излизайки с декла-
рация и изкарвайки списък на фирми с 
участие на Златкова, които са претър-
пели фалит. 

Призивът на Маринчев е всички тези 
писания и декларации да престанат, за-
щото пречат и създават още по-голямо 
напрежение в трудната ситуация. 

„Разпиляха Анелия Златкова заради 
бизнеса й. Не е моя работа да коменти-

рам нейните бизнес дела, моята работа, 
заедно с колегите от Комисията е, да на-
мерим добър стопанин на „Нефтохимик“. 
Лично аз предадох акциите на Павел 
Бошнаков и Сдружението на феновете, 
които са главни акционери в клуба. Ако те 
не ги приемат, след това тези акции тряб-
ва да бъдат връчени на Анелия Златкова, 
тъй като до момента тя е единственият чо-
век, проявил желание за тях“.

Приоритет на Общината си остава оба-
че масовият и детско-юношеският спорт 
в града, а не професионалният, което 
според Георги Маринчев е най-правилно. 
В противен случай голяма част от пари-
те, разпределени за всичките 120 клуба в 
града, трябва да отидат за „Нефтохимик“. 
Въпреки това се полагат всички усилия 
„Нафтата“ да не претърпи поредния си 
фалит в своята история и клубът да бъде 
спасен. Именно затова Маринчев не е съ-
гласен с твърдението на привърженици-
те на „шейховете“, че Община Бургас е 
абдикирала от „Нефтохимик“, където тя 
е с 80-82% дял. 

„От много време насам ежедневно се 
занимавам с този проблем и каквото за-
виси от нас – всичко ще бъде направе-
но, за да не се стигне до фалит“, допъл-
ва Георги Маринчев.

Георги Маринчев: Абсолютно „ЗА“ съмОБЩИНАТА



„Черноморец“ вече тре-
та година играе в Трета 
югоизточна лига при 
аматьорите. 

Вестник „Черноморски 
фар“ научи, че желани-
ето на радетелите на 
подобно сливане е в 
Бургас да бъде изграден 
един силен тим, вместо 
да има два, които от го-
дини търпят фалит след 
фалит и по този начин 
градът не спира да тър-
пи унижения на футбол-
ната карта.  

По наша информация, 
ако подобно обедине-
ние стане факт, то но-
вият клуб ще носи име-
то „Бургас“. Вливането 
касае само мъжките от-
бори на двата бургаски 
отбора, а детско-юно-
шеските им формации 
ще се запазят. 

През 2006 година за 
първи път се загово-
ри за подобно съеди-
нение, като по онова 
време отборите носе-
ха имената „Нафтекс“ и 
„Черноморец 919“ и при 
евентуално осъществя-
ване на проекта нови-
ят клуб щеше да прие-
ме името на „акулите“, 
а „Нефтохимик“ да бъде 
заличен. Идеята дори бе 
гласувана на Общинска 
сесия, като съветници-
те тогава приеха пред-
ложението с 34 гласа 
„За“, а само двама бяха 
против. 

Последва недовол-
ство от страна на при-
вържениците и на два-
та тима, а след прове-
дени разговори между 
ръководствата на отбо-
рите и представители 

на Общината, сливане-
то пропадна.

Отшумялата темата 
отново бе повдигна-
та през 2013 година, но 
тогава по-скоро всичко 
бе в рамките на предпо-
ложенията, а до реални 
действия не се стигна. 

Сега за трети път се 
прокрадва тази идея, 
която за едни ще е то-
тално пагубна за бур-
гаския футбол, унищо-
жавайки историите, 
успехите и традиции-
те на двата отбора, а 
за други осъществява-
нето й би било логич-
но с оглед случващото 
се през последните го-
дини с „Черноморец“ и 
„Нефтохимик“ и би дало 
началото на единен си-
лен футболен отбор на 
Бургас. 

Михаил КОЛЕВ

През последните сед-
мици все по-усиле-
но се говори, че в 
Бургас предстои обе-
динение между футбол-
ните „Черноморец“ и 
„Нефтохимик“. Новината 
до момента не е офици-
ална, а подобна идея не 

се коментира за пър-
ви път във футболни-
те среди на морския 
град. В сегашното си 
положение и двата от-
бора са в меко казано 
незавидно състояние - 
„Нефтохимик“ е на по-
следна позиция във 
Втора лига и почти си-
гурно го очаква фалит, а 
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„Нефтохимик“ и „Черноморец“?

Отборът на „Черноморец“

Диян Петков е едно от легендарните имена в бур-
гаския футбол. В кариерата му на играч и треньор 
той е бил част и от двата клуба. По темата за обе-
диняването между „Нефтохимик“ и „Черноморец“ 
Петков заяви, че има свое мнение, но ще се въз-
държи от коментар, тъй като според него по този 
въпрос трябва да се произнесат ръководствата на 
„шейховете“ и „акулите“.

„Вече съм извън случващото се във футбола в 
Бургас, макар и да ходя на мачовете и на двата мест-
ни клуба. Имам свое мнение по въпроса, но ще го 
запазя за себе си. За мен най-основният проблем 
във футбола в града продължава да бъде липсата 
на стадиони и бази. Никой инвеститор няма да по-
еме клуб, който няма тези две неща. Много е труд-
но положението днес в бургаския футбол. Ако това 
не се промени – ще продължат и двата отбора да 
се въртят в един омагьосан кръг. Всичко се прави 
на парче, няма ясна концепция за развитие години 
напред“, каза още той.

Диян Петков се надява, че проблемът със собстве-
ността на двата стадиона в Бургас ще се реши най-
скоро и в полза на Общината. Относно започналите 
преговори между представители на Община Бургас 
и кредиторите на стадион „Черноморец“ Петков ко-
ментира, че се надява връщането на стадиона в квар-
тал „Акациите“ да не е за сметка на този в „Лазур“, 
каквито слухове вече се появиха.

„Как си представяте един от най-красивите стади-
они в страната да бъде разрушен и на негово мяс-
то да бъде построено нещо друго? Дано Общината 
успее да си върне и двата стадиона, тогава вече ще 
можем да говорим за развитие на футбола в нашия 
град“, каза още бургазлията.

Въздържам се от 
коментар по темата

РЪКОВОДСТВАТА

Тома Томов: 
Това е пълна простотия! 

От свои приятели и познати съм чул за подобни идеи. Хубаво 
ще е ако все пак и двата отбора успеят да запазят своята иден-
тичност и да съумеят да излязат от незавидната ситуация, в коя-
то се намират. Това коментира пред вестник „Черноморски фар“ 
председателят на Борда на директорите в „Нефтохимик“ Андрей 
Рунчев. Самият той е сред известните привърженици на „шейхо-
вете“ и допълни: „Как да кажа, че желая моят отбор да спре да 
съществува?“.

По негови думи инициаторите на обединяването са хора, кои-
то по-скоро гледат практично на нещата, като на бизнес модел, 
който да сработи, докато при него самия има сантименти. 

„Затова ще е най-добре да се намери решение, което да поз-
воли и „Нефтохимик“, и „Черноморец“ да останат на футболната 
карта“, добави Рунчев.

Андрей Рунчев: Как да кажа,  
че желая моят отбор  

да спре съществуването си?

Твърдо против подобно обединение е почетният президент на фут-
болния „Черноморец“ Тома Томов. Според него това е „пълна просто-
тия“ и ако тази идея се осъществи – той ще се оттегли от футбола. 

„Не може 101-годишен клуб като нашия да се обединява с далеч 
по-млад такъв като „Нефтохимик“. Ясно ни е какво искат да напра-
вят – да ни заличат, но да ни използват стадиона. Това в никакъв 
случай няма как да стане. Не знам кои са тези хора, които ги ми-
слят тези глупости, но явно никога не са се занимавали с футбол, 
едва ли знаят какво представлява футболната топка“, заяви почет-
ният президент на „акулите“.

Според него няма бургазлия, който да е съгласен с идеята двата 
футболни клуба на града да се слеят. Самият той от много малък е 
фен на „Черноморец“, животът му е минал като ръководител в клу-
ба и не може да си представи изведнъж с лека ръка всичко това да 
бъде заличено.

„Нашият клуб категорично няма да се съгласи на подобно съеди-
нение“, даде ясно да се разбере Тома Томов. 

КРъгЛА МАСА И ПРЕСКОНфЕРЕНцИЯ
по проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион -  

предотвратяване на пожари”/ № CB005.2.11.067 
15-16.10.2020 г., гр. Бургас

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕг- ИПП за ТгС България-Турция 2014-2020 по приори-
тетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизви-
кани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион 

Сума на проекта: Общо 581 524.57 евро
Съфинансиране от ЕС 494 295.88 евро
Продължителност на проекта: 18 месеца 

 Партньори по проекта са: 
Дирекция “Комуникационни и информационни системи” (CISD) - Министерство на вътрешните работи (МВР), Република - 

България
Дирекция за управление на горите Визе, Република Турция- 

целта на проекта е: Увеличаване на интервенциите в областта на превенция и управление на риска и укрепване на капацитета за тран-
сгранично сътрудничество между  България и Турция, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа. 

Тази публикация е разработена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между 
България и Турция Interreg - IPA 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на 
бенефициента – Дирекция  „Комуникационни и информационни системи“ при МВР и по никакъв начин не трябва да се възприема 

като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.



„Черноморски фар“

Бургас и Одрин събират 
в книга най-внушителните 
си забележителности в 
луксозно, двуезично изда-
ние. За подбора на обек-
тите ще се разчита на екс-
пертната оценка на мест-
ни историци. Книгата ще 
се разпространява без-
платно в училища в двата 
града, като забележител-
ностите ще бъдат популя-
ризирани най-вече сред 
деца и подрастващи в два-
та областни центъра. Дей-
ностите са част от проек-
та „Horizon 2100” 
CB005.2.23.124, който се 
финансира от програмата 

за трансгранично сътруд-
ничество между България 
и Турция – Interreg-IPA 
CBC Bulgaristan-Türkiye 
2014-2020. Основен бене-
фициент по проекта е тур-
ската Агенция за развитие 
на Тракия, а българският 
партнüор е Бургаската ре-
гионална туристическа 
асоциация.

Дейностите са започна-
ли  с началото на 2020-а 
година, но COVID-кризата 
е стопирала предвидените 
за изпълнение цели, съоб-
щиха по време на първата 
работна среща по проекта 
в Бургас представители 
на турската страна. Под-
робности за дейностите 

бяха представени в при-
съствието на Селен Гюзел 
– новият генерален консул 
на Република Турция в 
Бургас.

Главна цел на „Horizon 
2100” е развитието на ту-
ризма в двата града, ос-
новано на устойчивото 
опазване на културното 
наследство в Одрин и Бур-
гас. Включените в проекта 
инициативи ще бъдат из-
пълнявани в следващите 
15 месеца, а следващата 
среща ще бъде в Одрин, 
където трябва да бъдат съ-
общени избраните забе-
лежителности, които ще 
бъдат включени в книгата 
„Наследството на Тракия“ 

и съответно промотирани. 
Като част от проекта ще 
бъдат заимствани и добри 
практики за успешно раз-
витие на туристически 
обекти в цял свят, като ед-
новременно с това ще се 
търси вниманието на мла-
дите хора, за което пък ще 
помогне изготвянето на 
изцяло нова, мащабна ин-
формационна стратегия.

А в самото издание де-
цата ще се запознаят с ис-
торията и забележително-
стите на двата града чрез 
забавни илюстрации и до-
ри гатанки. Очаква се в 
началото на следващата 
година деца от Бургас да 
посетят Одрин, където в 

рамките на пет дни ще 
имат възможност да видят 
най-интересните места и 
забележителности във и 
около турския град. Уче-
ниците от Турция ще по-
срещне и Бургас, съобщи-
ха днес от Турската аген-
ция за развитие на Тра-
кия.

В края на проекта ще 
бъде подредена изложба 
със снимки на малките 
екскурзианти в България и 
Турция, която ще предста-
ви техния поглед към исто-
рията на градовете. А част 
от изложбата ще станат и 
пет от най-добрите учени-
чески писма за бъдещето 
на Бургас и Одрин.

Бургас и Одрин  
събират в книга 
най-внушителните си 
забележителности

Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Госпожо Пирева, 
приключвате един 
нестандартен летен 
сезон, как го опреде-
ляте?

- Труден сезон, но все 
пак го имаше. За съжа-
ление една голяма част 
от традиционните ни ту-
ристи не дойдоха - това 
са пазарите от Русия, 
Украйна, Англия, Изра-
ел също. Имахме гости 
от четири държави, ос-
новно Полша, Чехия, 
Германия и Люксембург. 
Всички останали ги ня-
маше. Много колеги ос-
танаха без работа, ние 
очаквахме първо да бъ-
дат подкрепени нашите 
работодатели-туропера-
торите, защото без тях 
нищо не може да се слу-
чи. Приехме, че оцелях-
ме и този сезон, някои 
успяха да поработят, 
други не. С надежди сме 
за бъдещето, ние сме 
оптимисти, че следва-
щият сезон ще е по-до-
бър. Не можем да пра-
вим планове, защото 
зависим от туроперато-
рите, какво ще успеят 
да постигнат те. Остава-
ме в готовност да пома-
гаме с каквото можем 
на всеки от бранша. На-
дяваме се тази ситуа-
ция с пандемията да се 
размине, защото про-
блемът не е само при 
нас, а е световен. И за 
този сезон очакванията 
бяха добри, но се обър-
наха прогнозите. Вина-

ги ще има една голяма 
питанка занапред.

- България отскоро е 
на картата за свобод-
ните турове, видяхме 
любопитни примери - 
в Созопол и Несебър 
това лято безработни 
екскурзоводи ги пред-
лагаха като разчитаха 
на бакшиша, има ли 
бъдеще тази ниша?

- Тя може да бъде до-
бро решение и добро 
представяне на едно на-
селено място, а може и 
да не е толкова удачен 
пример. За Созопол съм 
чувала, нямам лични 
впечатления, трябва 

обаче тези гидове да са 
лицензирани екскурзо-
води. Ние ще настоява-
ме този, който работи 
като такъв да си има 
правата за това. Само 
по себе си не е лошо, че 
някой в свободното си 
време иска да прави не-
що, но когато е безплат-
но - качеството е ни-
ско.

- То е провокирано 
от това, че си зависим 
от бакшиша...

- Не е сериозно това.
- Има ли интерес 

към екскурзоводска-
та професия?

- За съжаление - не. 

Ние като браншова ор-
ганизация се опитваме 
да привлечем млади хо-
ра, възрастовата грани-
ца при нас отива все по-
надолу.

- Във време на гло-
бализация и интернет, 
всеки си е сам гид, то-
ва не прави ли профе-
сията Ви по-малко 
ценна и интересна?

- Това не е проблем за 
нас, Гугъл не ни е конку-
ренция. Ние мечтаем за 
интелигентни туристи и 
публика, която знае 
много, защото това е 
провокация за нас. На-
шата професия изисква 
непрекъснато четене и 
натрупване на знания, 
дори когато част от чуж-
дата публика е настрое-
на по към забавления, 
това невинаги ни радва, 
защото ние искаме да 
покажем повече от Бъл-

гария и да разказваме 
повече за всичко, което 
тези хора няма къде да 
прочетат. Информация-
та в Гугъл е спорна. Ком-
бинацията между всич-
ко за едно място и един 
обект, тази симбиоза я 
прави екскурзоводът.

- По време на този 
сезон завиши ли се 
интересът към въ-
трешния туризъм и 
към малко познати 
места?

- По мое впечатление 
- да, българите, които 
посетиха Южното Чер-
номорие, те не ползват 
екскурзоводски услуги, 
но това няма значение, 
защото имаме достатъч-
но талантливи колеги, 
които са по обектите и 
правят прекрасни бесе-
ди. Чувам, че са били 
заети. Чудесно е, че 
българинът остана в 

България. Сега ще му е 
по-лесно да сравнява 
някои от любимите юж-
ни дестинации с нашата 
страна и съм убедена, 
че ще останат тук и за 
догодина.

- Кой обект е Ваши-
ят фаворит за този се-
зон?

- Не съм открила та-
къв. Тази година бяхме 
ограничени, първо тряб-
ваше чужденците да бъ-
дат мотивирани да дой-
дат, ако искат в хотела 
да стоят само, но само 
да дойдат. След това бя-
хме ограничени и в пъ-
туванията на групите - 
никой не се чувства 
комфортно с маска в 
автобуса. Трябваше да 
бъдат екскурзиите къси, 
с по-малко хора, но то-
ва даде повече внима-
ние към гостите. Качест-
вото се повиши. 

Гугъл не ни е конкурент,  
ние мечтаем за интелигентни туристи

Кристалина Пирева - председател на Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“ – Бургас:
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В края на сезона туристическият бизнес се събра, за да отчете резултати и 
да начертае нови стратегии



- Г-жо Димова, какви 
проекти се изпълняват 
и за какви проекти спе-
чели финансиране Об-
щина Айтос през 2020 
година?

- Един от големите про-
екти, които Община Айтос 
изпълнява през 2020 годи-
на е проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на во-
допроводна система в об-
щина Айтос”. Финансира-
нето е по ПРСР 2014-2020, 
подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобря-
ването или разширяване-
то на всички видове мал-
ка по мащаби инфраструк-
тура”. Стойността на про-
екта е 5 863 738.23 лв. При-
ключва проектът за рекон-
струкция и рехабилитация 
на уличната мрежа в Ай-
тос за близо 2 млн. лв. Ре-
зултатите са видими, има-
ме обновена градска сре-
да. Това, което Общината 
със собствени средства 
направи е засаждането 
на дръвчета на рехабили-
тираните улици. Приключи 
и първият етап - Техниче-
ска рекултивация на про-
екта за закриване и рекул-
тивация на градското сме-
тище, на стойност 3 200 000 
лв. Реализиран беше про-
ект „Реконструкция и ре-
хабилитация на улични на-
стилки в населените мес-
та: село Черна могила, 
село Черноград и село То-
полица, община Айтос“, на 
стойност 620 000 лв.

Подписан е договорът 
за финансиране на про-
ект „Подобряване опазва-

нето на околната среда в 
Одрин и Айтос“, по Про-
грама за Трансгранично 
сътрудничество между Ре-
публика България и Репу-
блика Турция. Проектът е 
за подобряване на капаци-
тета за опазване на приро-
дата, устойчиво използва-
не и управление на общи-
те природни ресурси чрез 
съвместни инициативи в 
трансграничния район, на 
стойност 346 831.65 евро. 
В този екологичен проект 
са включени и дейности, 
с участието на децата на 
Айтос и Одрин. Но заради 
извънредната обстановка, 
стартът на проекта беше 
отложен във времето.

С ПМС 250/04.09.2020 г. 
бяха постановени сред-

ства, в размер на 652 339 
лв. към Бюджет `2020 за 
корекция на дерето в село 
Карагеоргиево - един из-
ключително наболял про-
блем за хората в село-
то. По Стратегията на  
СНЦ „Местна инициативна 
група - Айтос ”, Община Ай-

тос спечели проект за об-
новяване на уличната на-
стилка в селата Поляново 
и Малка поляна. Одобре-
ните разходи са на обща 
стойност 335 443,03 лева. 
Очакваме одобрение на 
още два проекта по Стра-
тегията на СНЦ „Местна 

инициативна група - Ай-
тос” - за реконструкция на 
тротоарните настилки на 
няколко улици в град Ай-
тос и за основен ремонт на 
Спортната зала на Град-
ския стадион “Крум Дел-
чев”. Това са сериозни 
проекти в интерес на ця-

лата общност, каквато е 
и целта на финансиране-
то по Стратегията. В тази 
връзка, няма как да не спо-
мена и общинския проект, 
който цели основния ре-
монт на административна-
та сграда в Етнографския 
комплекс “Генгер” - сгра-
дата не е основно ремон-
тирана от създаването на 
комплекса преди повече 
от 30 години.

По програма на МОН за 
2020-2022 година кандидат-
ствахме с проекта за из-
граждане на нова детска 
градина в град Айтос с 4 
детски и една яслена гру-
па. Възможното финанси-
ране по тази програма е 
до 3 000 000 лв. По същата 
програма кандидатствахме 
с още два големи проекта 
за двете средни училища 
в Айтос - СУ „Никола Ва-
пцаров” и СУ „Христо Бо-
тев”. Проектните дейности 
включват разширения и 
обособяване на кабинети 
и класни стаи, благоустро-
яване и оборудване на учи-
лищните дворове - неща, от 
които двете училища от го-
дини имат нужда.

Работим по европейски, 
национални и регионални 
програми за заетост, като 
приоритет са младежи и 
хора с увреждания. Работи 
се по проект „Патронажна 
грижа” на стойност 168 766 
лв. за самотни възрастни 
хора и хора с увреждания, 
функционира обществена 
трапезария за социално 
слаби семейства. Канди-
датстваме и печелим фи-
нансиране по проекти за 
озеленяване и възстано-
вяване на зони за отдих 
по Националната кампа-
ния „За чиста околна сре-
да” с финансиращ орган: 
ПУДООС.

Скъпи приятели от Ай-
тос! Заповядайте на от-
критата сцена на площад 
„Свобода” на 19 октомври 
от 18.00 часа

Нека в навечерието на 
Димитровден - празник на 
Вашия град, заедно да от-
празнуваме рождения ден 
на Петлетата. Сърдечно 
благодарим за оказаното 
съдействие и подкрепа на 
Община Айтос и нотариус 
Георги Георгиев. 

Благодарим, и сме в оч-
акване на вълнуващата 
среща с айтоската пуб-
лика!

Георги ДИМИТРОВ -  
ръководител на  

ТФ „Петлите” - Бургас
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

9-12 ОКТОМВРИ 2020, бр. 414

Зам.-кметът Мариана Димова за проектите през  
2020 година и проектната готовност на Община Айтос

Първа празнична покана към 
айтозлии за Димитровден `2020

Мариана Димова – зам.-кмет на Об-
щина Айтос

Кметът Васил Едрев и Стоян Стоянов от СНЦ „МИГ - Айтос” подписват първия 
административен договор, който осигурява финансиране на общински проект

Община Айтос

След десетилетия на воден режим село Чукарка отдъхна - по общински проект, 
през 2020 година достатъчно вода към селото идва от деривация „Камчия“

Продължава на стр. 2
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Общината в готовност активно да търси 

финансиране и през новия програмен период
- Г-жо Димова, каква 

е проектната готовност 
на Общината за новия 
програмен период?

- Община Айтос има мно-
го добра проектна готов-
ност за новия програмен 
период 2021-2027 година. 
Готвим проект „Разширя-
ване и реконструкция на 
пътя Айтос-Карагеоргие-
во-Тополица-Черноград” - 
един особено важен про-
ект за транспортната ин-
фраструктура на терито-
рията на общината. 

Общината участва в 
подготовката на проект-
но предложение с наи-
менование „От планира-
не към действия: Местни 
перспективи за устойчива 
градска среда“, съвмест-
но с община Карнобат и 
община Камено, по про-
грама „Опазване на окол-
ната среда и климатични 
промени“, финансирана от 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономиче-
ско пространство  и съфи-
нансирана от българската 
държава. 

Напълно готов е про-
ектът за цялостното об-
новяване и благоустроя-
ване на Градската гради-
на, на стойност 1 350 000 
лв. Имаме готов техниче-
ски проект за основен ре-
монт на НЧ „Васил Левски 
1869” - Айтос, за ремонт 
на уличните и тротоарни-
те настилки в града и на-
селените места на общи-
ната, проекти за изграж-
дане на спортни и детски 
площадки в Айтос и насе-
лените места. Проектна-
та ни готовност е изклю-
чително добра.  Надявам 
се, възможно най-голяма 
част от проектите, с кои-
то ще кандидатстваме, да 
бъдат одобрени. Както и 
досега, една от основни-
те цели на Община Айтос 

ще е активно да търси до-
пълнително финансиране 
за решаване на пробле-
мите, за които бюджетът 
не може да осигури дос-
татъчно средства. 

- Кой от всички про-
екти на Община Айтос 
считате за най-успешен 
през първата година от 
мандата?

- Безспорно, това е про-
ектът, който приключи-
хме успешно през месец 
юли тази година - изграж-
дането на Пречиствател-
ната станция за отпадъч-
ни води на град Айтос. 
Не само защото проектът 

беше с давност 10 години и 
там бяха инвестирани най-
много средства, но най-ве-
че заради изключителна-
та отговорност и предиз-
викателството да изгра-
дим възможно най-модер-
ното пречиствателно съо-
ръжение в Айтос. Съоръ-
жение, което е принос не 
само към града и община-
та, но и към региона и Чер-
но море.

- Г-жо Димова, каква 
е оценката Ви за рабо-
тата на Общинската ад-
министрация като ре-
сорен зам.-кмет, пряко 
ангажиран с проектите 
и проектната готовност 
на Община Айтос?

- На първо място бих по-
ставила темповете, с кои-
то през последните годи-
ни се подготвят и внасят 
за одобрение проекти по 
национални и европей-
ски програми. Резултатът 
е подобряване на социал-
ната, зелената и техниче-
ската инфраструктура в 
града и населените мес-
та и  успешното приключ-
ване на големи проекти. 
Много важен елемент от 
работата на администра-
цията е прозрачността при 
вземането и изпълнението 
на решения и спазването 
на законовите условия за 
обявяване и провеждане 
на търговете и обществе-

ните поръчки. Една от най-
силните страни е повиша-
ването на административ-
ния капацитет на служите-
лите от Общинската адми-
нистрация и подмладява-
нето на състава. Опитва-
ме се последователно да 
изпълняваме политиката 
за повишаване на квали-
фикацията и подобряване 
на материалната база на 
служителите  с цел качест-
вено обслужване на граж-
даните. Защото това е ос-
новната функция на адми-
нистрацията.

НП

Продължение от стр.1

Част от екипа за подготовка на проекти, който зам.-кметът Мариана Димо-
ва ръководи

Зелената инфраструктура остава един от основните приорите-
ти за Общината

С финансиране по общински проект ще бъде основно ремонтира-
на административната сграда в Етнографски комплекс „Генгер”

Продължава подготовката на проекти за населените места. На снимката – 
село Лясково

След дългомесечните 
сериозни забрани за-
ради COVID-19, напълно 
обновена и разширена, 
Спортна зала “Аетос” от-
вори врати на 5 октомври 
т.г. за тренировки и със-
тезания на спортните клу-
бове. Залата официално 
вече функционира. Пър-
вата тренировка от но-
вия спортен сезон беше 
на възпитаниците на Бас-
кетболен клуб “Вихър” под 
ръководството на терньо-
рите Драгомир Иванов и 
Дечо Коешинов.

“Предстоят ни много 
състезания по конкрет-
на програма за отделни-

те възрасти - до 10 годи-
ни момичета и момчета, 12 
години - момичета и мом-
чета, 13 години момчета и 
14 години момичета и мом-
чета. С 14-годишните тряб-
ваше да сме на състеза-
ние на 11 октомври, но ще 
почиваме в първия кръг”, 
коментира за «Народен 
приятел“ Коешинов.

На първата тренировка 
в новата зала, родителите 
изненадаха децата и тре-
ньорите с уникални дър-
ворезби, със снимки на 
малките баскетболисти. 
Отношението на айтоски-
те дами към новата зала 
и спортните занимания в 

нея беше категорично из-
разено с едно изречение: 
„Тук се коват таланти!“.

В залата влязоха и най-
малките момиченца, чийто 
талант треньорите ще раз-
виват. “Най-важно е да се 
потрудим да обикнат игра-
та с оранжевата топка, да 
искат да спортуват и да 
станат добри хора. Наро-
дът казва: „Желязото се 
кове докато е горещо“! А 
те са пластелинчета, ко-
ито ние трябва да моде-
лираме по правилния на-
чин!”, казва още големи-
ят за българския баскет-
бол Дечо Коешинов.

НП

Спортна зала „Аетос“ отвори врати 
за тренировки и състезания



В рамките на седмица 
управителят на „МБАЛ 
Айтос“ ЕООД д-р Паруш 
Парушев изпрати две 
благодарствени писма 
към щедри дарители, ко-
ито подпомагат усилията 
на екипа на болницата в 
диагностиката и лечени-
ето на COVID, както и на 
всички пациенти от Дет-
ско, Инфекциозно и Не-
врологично отделение.

В тежките месеци, ко-

ито преживява айтоска-
та болница, подкрепата 
е не само материална, тя 
е признание за смелост-
та и професионализма на 
айтоските медици, които 
от края на медец септем-
ври са на първа линия в 
борбата с COVID-19.

В тази връзка, ние, 
айтозлии, няма как да 
подминем без коментар 
репортажа на бТВ за  
д-р Силвия Маркова - 
завеждащият Вътреш-
но отделение, пулмоло-
гът, който доказа, че над 
болестта и над риска за 
собствения живот и здра-
ве, стоят лекарската ми-
сия и грижата за други-

те. Защото тъкмо в таки-
ва тежки моменти личи 
отдадеността на профе-
сията и човешкото отно-
шение към ближния.

Възхищава и трогва по-
ведението на д-р Силвия 
Маркова, която макар и 
болна, се грижи за свои-
те болни, както и на ней-
ния екип от Вътрешно от-
деление, който всеки ден 
се среща с вируса и спа-
сява човешки животи. И 

не само айтозлии с бла-
годарност ги подкрепят. 

Жест на уважение и при-
знание към труда им е да-
рението на „ФАРКОЛ“ АД 

- град Бургас - предпазни 
очила, ръкавици, хирур-
гически маски, предпаз-

ни гащеризони и др. на 
обща стойност 1000 лв. 
„Искам да изкажа огро-
мната си благодарност 
към Вашето дружество 
за направеното даре-
ние. Целият екип на бол-
ницата се прекланя пред 
Вас и пред дарителска-
та ви мисия за опазване 
на здравето на нацията. 
Дай Боже, повече дос-
тойни и ценностни хора 
като Вас”, пише в бла-
годарственото писмо на 
д-р Парушев до Таня Ба-
зотева, изпълнителен ди-
ректор на „ФАРКОЛ“ АД. 
Айтоската болница срещ-
на съпричастността и на 
един нов партньор в труд-
ната си мисия да лекува. 
Перилен комбинат „Слън-
чев бряг”, чрез „Интер-
тур” дари на МБАЛ - Ай-
тос над 2000 броя спално 

бельо и хавлии.
През тази седмица, 

броят на болните от 
COVID-19 в айтоското от-
деление е 16, д-р Пару-
шев сподели притеснени-
ята си, че леглата могат 
да се окажат недостатъч-
ни, тъй като капацитетът 
на отделението е 20 лег-
ла. Ежедневните притес-
нения на управителя са 
дали персоналът е доста-
тъчно защитен и доколко 
ще издържи на огромно-
то натоварване.

Усилията на екипа на 
„МБАЛ Айтос“ ЕООД 
оценява и директорът 
на РЗИ-Бургас д-р Геор-
ги Паздеров. „Сърдечно 
Ви благодаря за профе-
сионалните и адекват-
ни действия и безупреч-
но създадената органи-
зация за осигуряване на 
лечебно-диагностична-
та дейност за населени-
ето на Бургаска област, 
във връзка с обявената 
епидемична обстанов-
ка, свързана с разпрос-
транението на COVID-
19. Благодаря Ви за про-
явата на висок морал и 
професионализъм в осо-
бено тежката епидеми-
ологична ситуация с на-
ционално и регионално 
значение”, пише д-р Па-
здеров до управителя  
д-р Паруш Парушев на 1 
октомври 2020 година.

Поклон за професиона-
лизма на айтоските меди-
ците и бързо оздравява-
не на болните в „МБАЛ 
Айтос“ ЕООД!

НП
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Висок морал и професионализъм в МБАЛ - 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.

Още в средата на месец 
септември започна на-
биране на преброители и 
контрольори за предсто-
ящото през януари и фев-
руари 2021 година Пре-
брояване на населението 
и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 
2020 година кандидатите 
трябва да подадат заявле-
ние по образец в община-
та, в която искат да бъдат 
наети. Документите за кан-
дидатстване ще може да бъ-
дат изтеглени от сайта на 
“Преброяване 2021” и сай-
та на Община Айтос.

При предстоящото пре-
брояване ще бъдат анга-
жирани над 23 000 пребро-
ители и около 6000 контро-
льори, които ще преминат 
специални обучения и ще 
подпишат декларация за 
опазване на статистическа-
та тайна на получената ин-
формация.

Най-подходящи са хора, 
които имат поне средно об-
разование, занятие в ико-
номическата и финансова-
та сфера, с технически по-
знания и практикуващи со-
циални дейности и адми-
нистрация, както и студен-
ти. Разбира се, трябва да 

бъдат комуникативни. Пре-
броителите ще бъдат с „ра-
ботно време” от 8.00 сутрин 
до 20.00 часа вечер, вклю-
чително събота и неделя. 
Това е времето, през кое-
то те имат право да посеща-
ват домакинствата от тех-
ния преброителен участък. 
Преброителите ще се леги-
тимират със служебна кар-
та, издадена от НСИ.

Всеки преброителен 
участък включва около 
200-250 души и 80 жилища. 
Един контрольор ще коор-
динира работата и ще от-
говаря за няколко пребро-
ители. Заплащането на пре-
броителите ще бъде индиви-
дуално и ще зависи от броя 
на преброените лица, жили-
ща и сгради.

От сайта на Община Ай-
тос www.aytos.bg, в раздел 
„Преброяване 2021“ можете 
да изтеглите:

Заявление за канди-
датстване за преброител, 
контрольор и придружи-
тел - pdf

Заявление за канди-
датстване за преброител, 
контрольор и придружи-
тел - word

Макет на автобиогра-
фия

нАБирАт 
преБроитеЛи и 
контроЛьори зА 
преБрояВАне 2021

Зрелищно, пищно и ро-
зово! Нечовешки смеш-
но! За първи път в Ай-
тос гостува една от най-
добрите комедии - „Гор-
ката Франция”. Уникал-
но смешни - Александър 
Кадиев, Александър Дой-
нов, Фахрадин Фахра-
динов, Катерина Евро и 
Анелия Луцинова.

Режисьор е Богдан Пет-
канин.

Това е комедия за сблъ-
съка на поколения, сексу-
ална ориентация, ценнос-
ти, идеали и любов. „Гор-
ката Франция” за първи 
път в Айтос! Елате да се 
смеем заедно! Не про-
пускайте!

Понеделник, 19 октом-
ври 2020 година, от 19:00 
часа в салона на НЧ „Ва-
сил Левски 1869” - Ай-
тос.

Безупречна организация 
на Covid-отделението и 
жестове на признание за 
труда на медиците

„Горката Франция”  
на айтоска сцена

Билети на касата на читалището, 
телефон за резервации: +359 89 2376540, 0899154335

Повече информация на тел. 0889199878

За първи 
път! 



И през 2020 година МИГ-
Айтос продължава своята 
проактивна информацион-
на кампания за популяризи-
ране на Стратегията за Во-
дено от общностите местно 
развитие на територията на 
община Айтос. 

Информационните съби-
тия и обучения се провеж-
дат в изпълнение на дей-
ности по Споразумение 
за изпълнение на Стра-
тегия за ВОМР №РД 50-
146/21.10.2016 г. по подмяр-
ка 19.2 „Прилагане на опе-
рации в рамките на страте-
гии за Водено от общности-
те местно развитие” и под-
мярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стра-
тегия за Водено от общно-
стите местно развитие” на 
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие 
на селските райони за пе-
риода 2014-2020 год.

Целта на информационна-
та кампания е  да се активи-
зират местните общности за 
участие в процеса на прила-
гане на местната стратегия 
за развитие и развитието на  
местен капацитет.

На  1 Октомври 2020 годи-
на от 10:30 часа, в село Пир-
не, едно най-големите села 

в  община Айтос, се прове-
де информационна среща 
за обмен на добри нацио-
нални и европейски прак-
тики,  приложими за тери-
торията на МИГ-Айтос (в 
т.ч. и за социално уязвими 
групи - хора с увреждания, 
възрастни хора над 65 годи-
ни и етнически малцинства). 
На срещата присъстваха 18 
местни лидери от публич-
ния, стопанския и нестопан-
ския сектор. 

Събитието беше открито 
от г-жа Марийка Георгиева, 
изпълнителен директор на 
МИГ-Айтос.

Тя  запозна присъства-
щите с хода на изпълнение 
на Стратегията за Водено 
от общностите местно раз-
витие. Г-жа Георгиева каза, 
че в резултата на работа 
на екипа на МИГ в периода 
от 2019 досега са обявени  
приеми по всички мерки от 
Стратегията, като по някои 
от мерките са реализирани 
и по два приема. На този 
етап,  приключилите про-
цедури са обект на провер-
ка за контрол  от Държавен 
фонд „Земеделие“.

Презентация на добри 
практики на МИГ от  Бъл-
гария , Австрия, Германия, 
Полша, Словения, Есто-

ния, Италия и др. държави 
от ЕС, направи г-жа Мария 
Тодорова.

На всички присъстващи 
бяха предоставени инфор-
мационни материали и бю-
летини. 

След приключване на сре-

щата, кметът на село Пирне 
- Манчо Железов и Янка Са-
вова – секретар на Народ-
но читалище „ПРОБУДА-
1925“ запознаха  екипа на 
МИГ-Айтос с историята на 
селото и читалищните дей-
ности. Те споделиха, че им 

предстои  през тази година 
честване на  55-годишнина-
та от създаването на чита-
лището. Представителите 
на МИГ-Айтос изразиха сво-
ето искрено възхищение от 
атрактивния начин, по който 
местните хора съхраняват и 

предават на идните поколе-
ния своите обичаи, тради-
ции, история и култура. На-
родно читалище „ПРОБУДА-
1925“ е член на Общото съ-
брание на СНЦ „МИГ-Айтос“ 
и активно участва в негова-
та дейност. 
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Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

МИГ – Айтос продължава и през 2020 година  
да популяризира дейностите за прилагането на 

стратегията за водено от общностите местно развитие по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

еВропеЙСкият зеМеДеЛСки ФонД зА рАзВитие нА СеЛСките рАЙони -
еВропА инВеСтирА В СеЛСките рАЙони

СнЦ „МеСтнА иниЦиАтиВнА ГрУпА – АЙтоС”



Тече набиране на преброители и контрольори за 
предстоящото през януари и февруари 2021 година 
Преброяване на населението и жилищния фонд. 

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да по-
дадат заявление по образец в общината, в която ис-
кат да бъдат наети. Документите за кандидатстване 
могат да бъдат изтеглени от сайта на “Преброяване 
2021” и в сайтовете на общините, където всеки може 
да се запознае и с критериите.

Обява за дневния ред на 
дванадесетото редовно 
заседание на Общински 

съвет - Созопол
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от 

“Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинска администрация”, свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗО-
ПОЛ на 15.10.2020г. /четвъртък/ от 09:30 часа, в За-
седателната зала в сградата на Общински съвет

Под звуците на военния 
марш започна ритуалът по 
посрещане на командира 
на Пункт за базиране - Бур-
гас капитан I ранг Дарин 
Попов, който прие строя и 
поздрави почетния караул 
и матросите.

Спомен от славното ми-
нало поднесе кап. I ранг 
Кунчо Узунов - член на Ини-
циативния комитет за от-
белязване на годишнина-
та, който с гордост и нот-
ка на тъга припомни воен-
ната сила на Бригадата. С 
много чувство и възторг той 
призова катерниците да се 
чувстват горди от своята 
служба в името на Родината 
и с тъга разказа, как само 

преди няколко месеца и по-
следните катерите са наря-
зани на скраб.

Поздравления от името 
на Община Созопол отпра-
ви зам.-кметът Румен Ки-
сьов. Прочетен бе поздра-
вителен адрес от команди-
ра на Военноморските сили 
на Република България, а 
председателят на СОСЗР-
Созопол Станимир Андонов 
поздрави присъстващите от 
името на Областния съвет 
на СОСЗР- Бургас. 

Венци и цветя в знак на 
признателност към загина-
лите военнослужещи пред 
Паметната арка на входа 
на градската градина бяха 
поднесени от името на ко-

мандира на ВМС контра-
адмирал Кирил Михайлов, 
кмета на община Созопол, 
председателя на Общин-
ски съвет - Созопол, офи-
циалните лица, военнослу-
жещи, ветерани-катерници, 
граждани и гости на град 
Созопол.

С едноминутно мълчание 
и падане на колене присъст-
ващите отдадоха почит към 
паметта на загиналите. Ри-
туалът завърши с химна на 
Република България в из-
пълнение на Представител-
ния духов оркестър на ВМС 
и тържествен марш на по-
четния караул.

Сед ìич но об щин ско при ло æе ние, броé 512, 9 октоìври 2020 го ди на www.so zo pol.bg
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След повече от 45 години българо-френ-
ски екип възобнови разкопките на „Малко-
то кале” - една от най-значимите тракий-
ски крепости по Меден рид, разположена 
в близката околност на древна Аполония 
(дн. Созопол). 

 Първите археологически проучвания 
на калето са извършени в периода 1974 – 
1977 година от изследователите Иван Ка-
райотов и Мечислав Домарадски в рам-

ките на комплексна археологическа екс-
педиция „Аполония – Странджа”, ръково-
дена от проф. Александър Фол. Още тога-
ва е изяснена фортификационната систе-
ма, планът и хронологията на обитаване 
на крепостта (около тринадесет века от 
VIII век пр. Хр. до V век след Христа с из-
вестни прекъсвания).

Продължава на стр. 4 Продължава на стр. 3

Продължава на стр. 2

Продължава на стр. 4

Продължава на стр. 3

Отборът на „Созопол“ записа първи успех през 
настоящата кампания от първенството на Втора лига

„Небесносините“ трябва-
ше да чакат до 9-ия кръг, 
за да спечелят първа побе-
да срещу новака „Янтра” 
(Габрово) – 1:0 и да дишат 
спокойно, след като има-
ше известно напрежение от 
многото равенства до този 
момент.

Възпитаниците на Мар-
гарит Димов имаха и теж-
ка програма от началото на 
сезона – визити на „Литекс“ 
(Ловеч) -3:2, „Пирин“ (Благо-
евград) – 4:1 и „Хебър“ (Па-
зарджик) – 2:1, които загу-
биха, но пък във всичките 
срещи играха добре, на по-
лувремената с „Хебър“ во-
деха в резултата, а в други-
те два мача се оттегляха при 
равен резултат. Морският 
тим бележеше и попадения, 
но нямаше късмет да отмък-
не поне частичен успех.

Четете на стр. 2

Археологическият музей – 
сертифициран обект, подходящ 

за хора с увреждания

Нови археологически открития 
на крепостта „Малкото кале”

ОУ „Пейо Яворов“ в село Крушевец е 
одобрено по проект „Намери се в другия“

Училището в село Крушевец е одобрено 
в Конкурсната процедура 33.19-2020 и ще 
бъде финансирано от Центъра за образо-
вателна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за 
изпълнението на Приоритет 2: Реализира-
не на интегрирани  дейности за образова-
телна интеграция на деца и ученици от ет-
ническите малцинства в уязвимо положе-
ние чрез осигуряване на ефективен про-

цес на обхват, задържане и реинтеграци-
ята им в образователната система. 

Реализацията на проекта гарантира про-
дължителност и доразвиване на проце-
са на вече изградения интеркултурен диа-
лог между ученици, педагози и родители в  
ОУ „Пейо Яворов“ като средище за междукул-
турно и междуетническо сътрудничество.

Започна набирането 
на преброители 

Продължава на стр. 2

Тържествено бе отбелязан половинвековният 
юбилей от създаването на 10-а Бригада леки сили
Военнослужещи от Флотилия бойни и спомагателни 
кораби и Представителният духов оркестър на  
ВМС участваха в отбелязване на годишнината

Дръжка от ритуална чаша 
киатос VIII-VII в.пр.Хр.
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Чрез разнообразни целена-
сочени дейности, форми и под-
ходи, ще продължи да работи 
моделът на ефективно парт-
ньорство между Община Созо-
пол и ОУ „Пейо Яворов" с ак-
центи към подкрепа на обра-
зователната среда, а именно 
осигуряване на топъл обяд на 
22 деца от V до VII клас, клуб 
за творчески занимания за 10 
деца, както и детски лагер в 
Странджа планина през лят-
ната ваканция. Осъществява-
нето на проекта ще доприне-
се за решаването на пробле-
ми като ниски учебни постиже-
ния на децата от ромски и тур-
ски произход, ранно отпадане 
от училище, ниско ниво на об-
разование и ограничени въз-
можности за личностна, про-
фесионална и социална ре-

ализация. Планираните дей-
ности са насочени към задър-
жане на децата в училище, съх-
раняване и изява на уникал-
ни за всяка етническа група 
културни традиции, междукул-
турно сближаване и толерант-
ност. Планираният брой учас-
тници е 48 деца. 

Работата в училище през пе-
риода октомври 2020 г. - юли 
2021 г. ще създаде атмосфера 
на взаимно уважение, търпи-
мост и разбирателство между 
ученици, педагози и родители 
- сигурен индикатор за пови-
шаване качеството на обуче-
ние в училищата. Политиката 
на ръководството на Общин-
ската администрация е да бъ-
дат обхванати всички, подле-
жащи на обучение, а мисия-
та на участниците в проекта 
е пълноценни знания, изграж-
дане на свободни и морални 

личности, утвърждаване на 
културното многообразие на 
етническите малцинства като 
обща ценност.

Основаната цел ще бъде по-
стигната чрез:

- предоставяне на топъл 
обяд на 22 деца от V до VII  
клас;

- включване в творчески зани-
мания, съхраняващи и развива-
щи културната им идентичност; 
- възпитаване на любов към 
природата и редките видове 
растения и животни в любима-
та Странджа планина;

- възпитаване в дух на етни-
ческа толерантност чрез вза-
имно опознаване на децата от 
български, турски и ромски ет-
нос и изява на уникалността на 
всяка етническа група по вре-
ме на лагера в Странджа, на 
празници и събития на ниво 
училище, селище и община.

Проект „Намери се в другия“ e финансиран от Център за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) по Договор  

№БС–33.19-2-018/30.09.2020 год., конкурсна процедура 33.19-2020 - Приоритет 2.

ОУ „Пейо Яворов" в село Крушевец е 
одобрено по проект „Намери се в другия“

При предстоящото пре-
брояване ще бъдат анга-
жирани над 23 000 пре-
броители и около 6000 
контрольори, които ще 
преминат специални обу-
чения и ще подпишат де-
кларация за опазване 
на статистическата тай-
на на получената инфор-
мация.

Най-подходящи са 
хора, които имат поне 
средно образование, за-

нятие в икономическа-
та и финансовата сфе-
ра, с технически позна-
ния и практикуващи со-
циални дейности и адми-
нистрация, както и сту-
денти. Разбира се, трябва 
да бъдат комуникативни. 
Преброителите ще бъдат 
с „работно време” от 8.00 
сутрин до 20.00 часа ве-
чер, включително събота 
и неделя. Това е времето, 
през което те имат право 
да посещават домакин-
ствата от техния пребро-

ителен участък. Пребро-
ителите ще се легитими-
рат със служебна карта, 
издадена от НСИ.

Всеки преброителен 
участък включва около 
200-250 души и 80 жили-
ща. Един контрольор ще 
координира работата и 
ще отговаря за няколко 
преброители. Заплаща-
нето на преброителите 
ще бъде индивидуално и 
ще зависи от броя на пре-
броените лица, жилища и 
сгради. 

Продълæение от стр.1

Започна набирането на преброители 
Продълæение от стр.1

Археологическият музей – сертифициран 
обект, подходящ за хора с увреждания

Археологически музей 
„Проф. Божидар Димитров“ 
в Созопол получи серти-
фикат за обект с изграде-
на  достъпна архитектур-
на среда. Проявата е част 
от Националната кампания 
„Достъпна България“, ор-
ганизирана от Комисията 
за защита от дискримина-
ция. Регламентът на кампа-
нията предвижда задълбо-
чено проучване и провер-

ка на обектите от органи-
заторите, като в резултат 
на това Археологическият 
музей получи отличието и 
стикери, които удостове-
ряват, че сградата е изця-
ло пригодена за хора с ув-
реждания.

По проект, реализиран 
през 2012-2013 година, му-
зеят бе оборудван с асан-
сьор и естакада, пригоде-
ни за хората с намалена 

подвижност и осигуряващи 
им достъп до всички нива 
и зали, както и специално 
проектирана тоалетна.

На специална церемо-
ния, проведена в Бургас, 
екскурзоводът Огнян Лу-
лев получи от председате-
ля на Комисията за защи-
та от дискриминация доц.  
д-р Анна Джумалиева сер-
тификата за достъпна архи-
тектурна среда.

Първият фестивал „СТРАНДЖА. Храна и Музика" ще се проведе в дните  
24 и 25 октомври 2020 година в китното село Индже войвода. 

Идеята на фестивала е да събере хората, избрали да работят и да се развиват 
в региона на прекрасната Странджа планина, да покаже богатата култура на 

Странджа - специфичните храни и запазен фолклор. 
Подарете незабравими есенни дни на цялото семейство в СТРАНДЖА!

О Б Я В А
На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска соб-

ственост на oбщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №210 от Про-
токол №10/29.07.2020г., съгл. решение по т.1 от Протокол №6/20.09.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, 
назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи: 

-Лек автомобил модел МЕРЦЕДЕС C320 CDI 4MATIK с регистрационен номер А 3929 КM и номер на рамата 
№ WDD2040891F115654

-Лек автомобил модел МЕРЦЕДЕС Е350 БЛУТЕК 4МАТИК с регистрационен номер А 8777 МК и номер на ра-
мата № WDD2120941A939000

Начална тръжна-продажна цена да се ползват одобрените с Решение№210/29.07.20г. на Общински съвет 
Созопол удостоверения за застрахователна стойност:

№ по ред Наименование на ДМА Брой Стойност без ДДС
1 Лек автомобил модел МЕРЦЕДЕС C320 CDI 4MATIK 1 8 800,00 лв.
2 Лек автомобил модел МЕРЦЕДЕС Е350 БЛУТЕК 4МАТИК 1 39 000,00 лв

47 800,00 лв

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост, съгл. 
решение по т.2 от Протокол №6/20.04.2020г. на Комисия 
чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-
265/18.02.2020г. на Кмета на община Созопол/ и Запо-
вед №8-Z-1196/05.10.2020г. за откриване на процедура, 
ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на 
неприсъствен публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем: на 5/пет/ броя кабинети с обща площ от 280 кв.м. /
двеста и осемдесет квадратни метра/, находящи се в сгра-
да с идентификатор 67800.502.180.1 построена в УПИ с 
идентификатор 67800.502.180/ ЕКАТТЕ- шестдесет и седем 
хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и две, 
имот- сто и осемдесет/, с площ от 7 003 кв.м. /седем 
хиляди и три/ с НТП- за обект,комплекс за образование, с 
административен адрес гр. Созопол ул.“Иван Вазов“

Условия за конкурса:
• Помещенията се отдават единствено и само за образова-

телни и/или културни дейности за деца до 15 год. възраст.
• Отдаването е за период от 5 години , през който период 

същите се ползват само за 50 дни, започващи не по-рано от 
01.07 и приключващи не по-късно от 05.09

• Кандидатите следва да представят в текстови и/или гра-
фичен вид описания на всички предвидени дейности по ези-
ковото обучение.

• След изтичане на периода от 50 дни ползване за всяка 
година , помещенията се предават на оправомощено от кме-
та на община Созопол длъжностно лице, което удостоверява 
състоянието им и дали има забележки по поддържането им. 
В случай на констатиране на лоша поддръжка или повреди, 
същите следва да бъдат отстранени или от ремонтирани за 
сметка на наемателя до 10 септември. Въз основа на поло-
жителното становище на длъжностното лице, помещенията 
ще се ползват през следващия наемен период.

Начална конкурсна годишна наемна цена съгласно оцен-
ка №407/03.04.2020г. от независим лицензиран оценител – 
485,00 лв./четиристотин осемдесет и пет лева/ без ДДС 

1. Размер на депозита за участие в процедурата – 48,50 
лв. /четиридесет и осем лева и петдесет стотинки 

2. Цена на тръжната документация – 20,00лв.,/дваде-
сет лева/ без ДДС.

3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, считано от 
датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Начин на плащане – предложената наемна цена за 
първата година се заплаща преди подписване на договора 
като се прихваща депозитът за участие в конкурсната про-
цедура. Заплащането на наемната цена за следващите го-
дини се внася до 10 юни за всяка следваща година от сро-
ка по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Со-
зопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN 
BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: ю.л, които да не са в про-
изводство по ликвидация или несъстоятелност. 

 Документи за участие в конкурса се закупуват от каса-
та в Центъра за Административно информационно обслужва-
не находящ се в Административната сграда на Община Созо-
пол – пл.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 
16.00ч./, но до 12.00ч. на 26.10.2020г.

 Предложения за участие в конкурсната процедура се 
подават лично от кандидатите или от техни упълномощени 
представители в запечатани непрозрачни пликове, с нена-
рушена цялост всеки работен ден в Центъра за Администра-
тивно информационно обслужване находящ се в Администра-
тивната сграда на Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2 до 
16.00часа на 26.10.2020г.. Върху плика се отбелязват име-
то на участника и предмета на конкурса.

 Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител 
от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предвари-
телна заявка и закупена конкурсна документация до изтича-
не на крайния срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще се проведе на 27.10.2020г. от 14.00 ч. в 
сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук 
и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на 
заповедта за определяне на наемател внася по сметка на 
община Созопол предложената наемна месечна цена, като 
се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той 
не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги 
обявява за декласирани и внесените депозити за участие 
не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, 
класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
кмет на община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Всеки участник може да подаде ценово предложе-
ние за една или всички позиции.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена 
за всеки ДМА.

Размер на депозита за участие в процедурата – 10% 
от началната тръжна цена за всеки ДМА.

Депозитът се внася по банкова сметка на община 
Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 
АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 47,80 лв./четири-
десет и седем лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Цен-
търа за Административно информационно обслужване 
находящ се в Административната сграда на Община Со-
зопол – пл.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 
ч. на 26.10.2020г.

Право на участие имат ф.л. и ю.л.; да не са в про-
цедура по ликвидация или обявяване в несъстоятел-
ност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се 
подават лично от кандидатите или от техни упълномоще-
ни представители в запечатани непрозрачни пликове, с 
ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Ад-
министративно информационно обслужване находящ 
се в Административната сграда на Община Созопол 

– ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 26.10.2020год. 
Върху плика се отбелязват името на участника и цялост-
ното наименование на вещите. В плика с предложение-
то за участие се представят всички изискуеми от тръж-
ната документация документи. Към момента на подава-
не на предложението се представя копие от документа, 
доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат 
и документи, установяващи представителната власт на 
упълномощеното лице. 

 Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на 
заповедта за обявяване на резултатите внася по смет-
ка на Община Созопол, предложената от него цена уве-
личена с местен данък и с включено ДДС, като от нея 
се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна докумен-
тация в определен от общинската администрация ден и 
час в срока определен по-горе след предварителна за-
явка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 27.10.2020г. от 14:15 часа в 
сградата на Община Созопол в съответствие с описаните 
тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

О Б Я В А
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Отборът на „Созопол“ записа първи 
успех през настоящата кампания от 

първенството на Втора лига

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и 
чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Созопол, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска ад-
министрация”, свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО РЕДОВ-
НО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ 
на 15.10.2020г. /четвъртък/ от 09:30 часа, в За-
седателната зала в сградата на Общински съвет, 
при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД : 
I. Доклад на комисията по законност, об-

ществен ред, сигурност, граждански права, 
молби и жалби:

1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разре-
шително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовзема-
не  от повърхностен воден обект – язовир „ До 
гробищата“, представляващ № 000121 по КВС /
ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна 
гора, община Созопол, публична общинска соб-
ственост.

2. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на 
домашен социален патронаж по предоставяне на 
услуги в община Созопол

3. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с 
проектно предложение по Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“

4. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на 
Община  Созопол  за участие в извънредно засе-
дание на общото събрание на Асоциацията по ВиК 
и определяне на позицията и мандата по реше-
нията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 
91-08-70/03.09.2020 год.  на Областен управител 
на област Бургас-Председател на АВИК.  

II. Доклад на комисията по финанси и бю-
джет, международни проекти и програми:

5. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно:  Кандидатстване на община Созопол 
по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ 
от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 
райони и подобряване жизнеспособността на 
горите“ от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.

6. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза за местните 
дейности за периода 2021-2023 г. на община Со-
зопол – II етап.

7. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства 
натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона 
за управление на отпадъците за изграждане на 
площадки за подземни контейнери в гр.Созопол, 
доставка и монтаж на стационарни контейнери за 
отпадъци – подземна система

8. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от 

Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната 

част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
9. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от 

Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на два броя Запис на за-

повед във връзка с изпълнение на Договор № 
BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. 
проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” 
от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. 
„Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. 
„Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, 
ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. 
Созопол”.

III. Доклад на комисията по устройство на те-
риторията, жилищна политика, строителство, 
екология, инфраструктура и телекомуникации:

10. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

1. Подробен устройствен план – План регулация 
и застрояване, в обхват на поземлен имот с иден-
тификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, 
земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън 
границите на урбанизираната територия, с цел 
промяна предназначението, като се обособят пет 
самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с 
отреждане за вилен отдих, за изграждане на вил-
ни сгради;

2. План за улична регулация на улица – тупик 
от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръща-
ло и тупикова улица, за сметка на процедираният 

поземлен имот, за транспортен достъп до новоо-
бразуваните урегулирани поземлени имоти. 

11. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

1. Подробен устройствен план – План регула-
ция и застрояване, в обхват на поземлени имоти 
№135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по 
§4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, 
земеделска територия, извън границите на урба-
низираната територия, с цел промяна предназ-
начението, като се обособят два самостоятелни 
урегулирани поземлени имоти, с отреждане за 
вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;

2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 
до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща 
улица, за осигуряване на транспортен достъп до 
новообразуваните урегулирани поземлени имо-
ти.

12. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от 
Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подро-
бен устройствен план – парцеларен план за обект 
на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане 
на пътна връзка към „Магазин за детски играч-
ки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, 
м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец,  
общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при 
км. 16+285 ляво“.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет - Созопол

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно 
заседание на Общински съвет - Созопол

У дома в първия кръг, 
небесносините не успяха 
да вземат своето срещу 
другия новак – „Добру-
джа“ (Добрич), завърш-
вайки наравно – 1:1. Пос-
ледва и още едно дома-
кинско равенство срещу 
„Кариана“ – 2:2, където 
бе отсъден двоен удар в 
добавеното време за гос-
тите и така „Созопол“ се 
лиши от трите точки. „Не-
бесносините“ взеха пър-
ва точка в Радомир – 0:0 
срещу „Струмска слава“ 
преди няколко кръга, къ-
дето пропуснаха куп чис-
ти положения. Двубоят 
с „Витоша“ (Бистрица) у 
дома – 0:0 е анулиран.

След успеха „Созопол“ 
има 6 точки от 7 изигра-
ни срещи – 1 победа, 3 ре-
мита и 3 поражения – 8:12 
голова разлика и заема 
12-ата позиция в шам-
пионата, изпреварвайки 
своя съперник от Габро-
во, които са с 3 точки, 
колкото имат и „Локомо-
тив“ (Горна Оряховица). 
„Спортист“ (Своге) имат 4 
в своя актив, а „Нефтохи-
мик“ (Бургас) е на дъното 
само с 2 спечелени точки. 
Созопол набира скорост 
и при още няколко побе-
ди срещу преките конку-
ренти в долната полови-
на на таблицата, ще се 
изкачи дори в средата, 
а защо не да гони и топ 
7 преди паузата на пър-
венството. „Добруджа“ и 
„Струмска слава“ са с по 
9 точки, а „Миньор“ (Пер-
ник) е с 11. Останалите 
отбори – „Литекс“ е с 14, 
а „Лудогорец“ и „Септем-
ври“ (Симитли), които са 
следващият съперник на 
„Созопол“, имат по 15. 
„Септември“ (София), 
„Пирин“ (Благоевград) и 
„Хебър“ заемат предните 
места с по 16 точки, а ли-
дери са „Локомотив“ (Со-
фия) и „Кариана“ (Ерден) 

с по 22 точки.
Двубоят с „Янтра“ на 

стадион „Арена Созопол“ 
протече под диктовката 
на домакините. Маргарит 
Димов си подари първа 
победа за рождения ден 
през седмицата срещу 
„Светкавица“ в Търгови-
ще с 1:4, а „Созопол“ се 
класира за 1/16 финали-
те от турнира за Купата 
на България. „Небесноси-
ните“ заедно с „Кариана“ 
(Ерден), „Спортист“ (Сво-
ге) и „Септември“ (Со-
фия) останаха единстве-
ните представители от 
второто ниво, които про-
дължават напред в тур-
нира, а морският тим ще 
има за съперник „Етър“ 
(Велико Търново). Дву-
боят отново ще е у дома, 
а това е допълнителен 
стимул „небесносините“ 
да се класират за 1/8-фи-
налите.

При мача с Габрово 
домакините контролира-
ха събитията, но чакаха 
своя шанс да отбележат. 
Антонио Ласков пропус-
на срещата, след като 
ден преди мача получи 
лека травма. Всички ос-
танали състезатели бяха 
на разположение, а в 65-
ата минута Петър Кюмюр-
джиев бе заменен, пора-
ди болки в крака. Левият 
бранител Димитър Жеков 
започна отново в старто-
вите 11 и изигра цял мач. 
Роденият през 2001 годи-
на защитник отново полу-
чи повиквателна за мла-
дежкия национален от-
бор от Ангел Стойков и 
пътува за Бояна, където 
изкара поредния лагер 
със своите съотборници. 
Георги Господинов оста-
на извън групата за мача, 
но занапред отново ще 
се разчита на него. Ра-
сим Сюлейман също бе 
извън групата след като 
лекуваше травма на ко-
ляното и адукторите. В 
15-ата минута напада-

телят Иван Колев шути-
ра високо над вратата, 
а малко преди това има-
ше и още една ситуация. 
Капитанът Петър Кюмюр-
джиев също стреля с гла-
ва след ъглов удар. В 30-
ата минута падна и един-
ственият гол в мача, дело 
на Ариф Ферадов. Асе-
новградският техничар 
донесе успеха за „Созо-
пол“, след като по подо-
бен начин пропусна в Ра-
домир от същата пози-
ция. Този път обаче Фе-
радов се разписа и доне-
се така чакания успех за 
морския тим. Яни Нико-
лов отне на шпагат в цен-
търа на терена и пусна 
за Венцислав Гюзелев, а 
той комбинира с Цвето-
мир Тодоров, който му я 
върна. Бившият голмай-
стор на „Марица“ (Плов-

див) пусна пас по десния 
фланг за Иван Колев, а 
той я върна за Гюзелев 
зад дъгата на наказател-
ното поле. Включилият 
се напред Ариф Ферадов 
бе непокрит и от малкото 
наказателно поле получи 
пас от Гюзелев и с плътен 
изстрел в десния ъгъл от-
беляза единственото по-
падение в мача.

В началото на втората 
част отново Ариф Фера-
дов получи хубав извеж-
дащ пас по левия фланг в 
коридор от Цветомир То-
доров, но вместо да по-
даде на непокрития Иван 
Колев реши да стреля 
от малък ъгъл и вратаря 
на Габрово изби. Посте-
пенно „Созопол“ наложи 
своя стил на игра и отно-
во малко след това про-
пусна чудесна възмож-

ност да вкара нов гол. В 
50-ата минута Иван Ко-
лев спринтира от собст-
вената половина, комби-
нира с Венцислав Гюзе-
лев, който му я върна, а 
нападателят мина брани-
телите и вратаря на гос-
тите и от малък ъгъл стре-
ля встрани от вратата на 
„Янтра“. Страничният ре-
фер от Самоков не видя 
един корнер за домаки-
ните и след протестите 
централният защитник 
Диян Молдованов полу-
чи жълт картон. В 65-ата 
минута дойде и първото 
положение за гостите, 
но вратарят на „Созопол“ 
Росен Андонов за поре-
ден път показа класа и с 
чудесен рефлекс опази 
вратата си суха, след из-
стрел на Християн Кожу-
харов от малкия пеналт. 

Шест минути по-късно 
Наско Стоименов се озо-
ва на отлична позиция и 
нанесе добър изстрел от 
воле, но отново в тялото 
на Росен Андонов. Глав-
ният рефер от Благоев-
град Благой Манов вди-
гна втори жълт картон на 
Христо Митев за наруше-
ние срещу Венцислав Гю-
зелев пред дъгата на на-
казателното поле и отбо-
рът на гостите остана с 10 
човека.

При изпълнението на 
последвалия пряк сво-
боден удар Цветомир То-
доров удари напречна-
та греда на габровската 
врата, кълбото се вър-
на, а изстрелът на Венци 
Гюзелев срещна главата 
на футболист на гостите. 
Малко след това Сава 
Савов изведе Венцислав 
Гюзелев, а той от малък 
ъгъл шутира, но вратарят 
на гостите изби. В 88-ата 
минута Емо Колев напра-
ви нов добър пробив от-
ляво, но ударът му отно-
во отиде право в ръцете 
на вратаря на домакини-
те Росен Андонов.

Така „Созопол“ спе-
чели ценен първи ус-
пех през сезона и събра 
6 точки в своя актив. В 
следващия 10-и кръг на 
Втора лига, „Созопол“ 
гостува на „Септември“ 
(Симитли).

„Созопол“: 24. Росен 
Андонов, 11. Петър Кю-
мюрджиев (2.Мариян Ди-
митров), 23. Диян Мол-
дованов, 5. Георги Ра-
дев, 15. Димитър Жеков,  
21. Сава Савов, 18. Ариф 
Ферадов (6. Стефан Стой-
нов), 10. Яни Николов,  
8. Венцислав Гюзелев, 
20. Цветомир Тодоров, 
27. .Иван Колев (77. Тра-
йо Грозев).

Неизползвани резер-
ви: 1.Роман Васенев,  
19. Диян Лефтеров,  
7. Кристиян Иванов,  
99. Кристиян Парашкевов

Продълæение от стр.1



Малкото кале е разпо-
ложено на плато, като 
укрепената площ е около 
4 дка. Крепостната сте-
на от суха каменна зида-
рия с дебелина от 1,8 до 
2,8 м следва очертания-
та на платото, включвай-
ки естествен венец от ог-
ромни каменни валуни и 
скали. Този древен фор-
тификационен принцип е 
засвидетелстван при съ-
седните тракийски крепо-
сти – „Вълчаново” и „Ло-
бодово кале” и има най-
ранните си паралели през 
къснобронзовата епоха в 
митичните Троя и Мике-
на. В близката околност 
са регистрирани основи 
на сгради, каменни над-

гробни могили и соларни 
кръгове, свързани с кул-
товете на древните тра-
ки. Крепостта е създаде-
на от скирмияните (про-
соядци), споменати в по-
късните исторически из-
точници като асти.

През 2020 година по до-
говор за културно сътруд-
ничество и научен об-
мен между „Музеен цен-
тър” - Созопол и „Лувър“ 
– Франция, разкопките 
на крепостта бяха под-
новени от международен 
изследователски екип с 

участието на археоло-
зите: Теодора Богдано-
ва, Димитър Недев - Ар-
хеологически музей-Со-
зопол, Александър Бара-
лис – „Лувър“ и Магюлон 
Бастид от университета в 
Марсилия. 

Основните цели на 
съвместните проучвания 
бяха прецизиране на хро-
нологията на обитаване, 
локализиране и проучва-
не на неизвестни досега 
археологически структу-
ри, както и изясняване на 
принципите на планира-
не и застрояване на кре-
постта. По време на архе-
ологическата кампания, 
продължила повече от 
месец, бе разкрита дву-
делна жилищна сграда с 
площ от около 120 м2, да-
тирана през втората по-
ловина II – началото на I 

век пр. Хр. Изградена 
е в югоизточната 

част на крепост-
та в прос-
транство -

то между 
две ма-
сивни 
ф о р -

мации 
от камен-
ни валуни. 
При унищо-
жаването й 
покривът е рух-
нал на място, за ко-
ето свидетелстват акуму-
лации от антични кереми-
ди и калиптери, някои от 
които с печати на произ-
водителя. Открити  са и 
няколко бронзови моне-

ти на Аполония. В едно 
от приземните помеще-
ния са регистрирани хро-
мели и керамични теже-
сти за стан, което предпо-
лага неговите стопански 
функции. За първи път 
при проучванията на кре-

постта се доку-
ментира 

сграда от късноелинис-
тическата епоха, чието 
разрушаване вероятно 
свидетелства за начало-
то на римското завоева-

ние по бреговете на За-
падния Понт. 

По време на археологи-
ческата кампания бяха 
извършени сондажни 
проучвания по тра-
сето на северната 
крепостна стена. 
Изследванията на 
културните пла-
стове, датирани 
с монети и фраг-
ментирана кера-

мика, доказаха 

устойчивото 
хилядолетно разви-

тие на крепостта. Реги-
стрираният в най-ранни-
те пластове плътен горял 
слой доказва, че в края 
на Ранножелязната епоха 
- VI век пр. Хр. селището 
е пострадало от пожар. 

На този етап не може да 
се твърди дали опожаря-
ването е от битов харак-
тер, или следствие на ня-
какъв военен конфликт, 
въпреки откритите мно-
жество каменни бойни 

топки. Пластът е добре 
датиран с керамични на-
ходки, украсени с типич-
ната за епохата врязана 
украса и излъскана по-
върхност. 

Разкритите няколко по-
дови нива на сгради, раз-
положени едно върху дру-
го, доказват, че животът 
на това място продължа-
ва през класическата и 
елинистическата епохи. 
Позицията на строителни-
те нива и анализът на на-
ходките доказаха, че кре-
постната стена е изграде-
на в края на IV – начало-
то на III век пр. Хр. Най-
многобройни са открити-
те артефакти от елинис-
тическата епоха, което 
доказва, че през този пе-
риод селището придоби-
ва самостоятелна роля и 
значение. 

В резултат на инвазията 
на римската република по 
бреговете на Западното 
Черноморие, крепостта 

запада и е изоставена. 
Следи от по-късно за-

селване са докумен-
тирани от периода 
на втората полови-
на на IV - до нача-
лото на V век. От 
това време дати-
ра откритият ну-
мизматичен ма-
териал, керамич-
ни фрагменти и 
три изцяло запа-

зени лампи, едната 
от които с релефно 

изображение на гъ-
лъб с маслинова клон-

ка, декорирана в стила на 
раннохристиянската сим-
волика. 

Резултатите от проуч-
ванията на международ-
ната археологическа екс-
педиция през 2020 година 
са повече от обнадежда-
ващи и дават основание 
научният проект да про-
дължи през следващите 
години. 

Празникът, посветен на 
50 години от създаването 
на 10-а Бригада леки сили, 
продължи със среща на 
поколенията и ветерани, 
служили в състава на бри-
гадата ветерани и концерт 
на Представителния духов 
оркестър на ВМС в Амфи-
театър „Аполония“.

10-а бригада ракетни и 
торпедни катери е сфор-
мирана през 1970 година 
с пункт за базиране ос-
тров Св. Кирик - Созопол. 
В състава на новото флот-

ско съединение с коман-
дир капитан I ранг Илия 
Площаков са включени 
10-и отделен дивизион ра-
кетни катери, 11-и и 9-и от-
делен дивизион торпедни 
катери. В началото на 70-
те години на ХХ век Бъл-
гарският военноморски 
флот става един от пър-
вите, които разполагат с 
управляемо ракетно въо-
ръжение, способно да по-
разява всякакви надводни 
морски обекти. През 1989 
година в бригадата по-
стъпва ракетната корве-
та „Мълния“, оборудвана 
с модерен радиолокаци-

онен комплекс за откри-
ване и стрелба по цели 
зад видимия хоризонт. 
Във флотската история 
и фарватера на години-
те остават усилията и де-
лата на командния и лич-
ния състав за усвояване и 
експлоатацията на нова-
та бойна техника, усъвър-
шенстване на тактиката 
на ударните сили, разви-
тие способите за съвмест-
но тактическо използва-
не на ракетни и торпед-
ни катери, самостоятел-
но и във взаимодействие 
с авиация и други сили на 
флота, провеждане на де-

сетки практически ракет-
ни стрелби.

В началото на 90-те го-
дини торпедните катери 
са изведени от бойния 
състав, а през октомври 
1992 гоидна корабното съ-
единение е преименувано 
в Бригада леки сили. Във 

връзка с реорганизира-
нето е взето решение за 
нейното разформиране и 
за създаване на Дивизи-
он леки сили от състава на 
Военноморска база - Бур-
гас. През 2005 година во-
енните моряци от Брига-
дата, която в края на ми-

налия век олицетворява 
бойната мощ и ударните 
сили на флота, се разде-
лят с бойното знаме.

Източник: Български 
военноморски сили, На-
ционален военноисто-
рически музей
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Тържествено бе отбелязан половинвековният 
юбилей от създаването на 10-а Бригада леки сили
Продълæение от стр.1

Нови археологически открития на Малкото кале
Пункт за базиране - Созопол, остров Свети Кирик

Снимка: архив на Щаба на ВМС

Продълæение от стр.1

Чаша, VII-VI в.пр.Хр.

Бронзова монета,  
III в.пр.Хр.

Лампа, IVв.сл.Хр.

Елинистическа сграда III-II в. пр. Хр.



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Марк, как попадна на 
стаж в Бургас в ОУ „Алек-
сандър Георгиев – Коджа-
кафалията“?

- Това бе и случайно, и не 
съвсем, но много приятно 
се получи. Стана по препо-
ръка на проф. Бойка Анева 
от БАН, която работи с баща 
ми. Проф. Анева е част от 
„Отворени училища за от-
ворени общества“, а част от 
тази мрежа е и бургаското 
училище. И тя ми го препоръ-
ча като подходящо за първи 
педагогически стаж. Когато 
трябваше да си търся учили-
ще, в което да проведа ста-
жа си – направо се свързах 
с нея й я помолих за съвет. 
Тя ми каза че „Александър 
Георгиев - Коджакафалия-
та“ е иновативно училище с 
отличен екип. Реших, че това 
е мястото, където искам да 
направя стажа си. След като 
Михаил Ненов, директор на 
училището, се съгласи да ме 
приеме, без колебания дой-
дох в Бургас.

- Физика и физическо 
си избрал като специал-
ности… като съчетание 
това твой избор ли е, или 
бе наложено като формат 
на обучение?

- Нямаше никакви налага-
ния от страна на универси-
тета, аз си ги избрах сам. В 
Германия може да си изби-
раш предметите, така както 

ти се виждат най-интерес-
ни. Мисля, физиката раз-
вива ума до известна сте-
пен, а физкултурата - тяло-
то – затова ги избрах в ком-
бинация.

- Кое е по-трудно за пре-
подаване на децата и да ги 
запалиш за каузата? Фи-
зическият спорт или раз-
виването на ума, понеже 
знаем, че сега с движени-
ята децата не са чак тол-
кова на „ти“, увлечени от 
таблети, телефони, ком-
пютри?

- Наистина има такава тен-
денция към застояване пред 
устройствата и обездвижва-
не, но много по-лесно е да 
ги запалиш за физическите 
спортове, тъй като децата се 
движат много и имат енерги-
ята и желание. И изобщо не 
е трудно да ги спечелиш за 
игрите, напротив, по-трудно 
е да ги спреш. Разбира се, те 
са още в четвърти клас. Сега 
преподавам на ученици от 
този клас. На тях още не им 
е напълно ясно, че науките 
за ума също са много важни 
и те развиват, тренират ума. 
Спомням си, че аз в четвърти 
клас тези неща не ги разби-
рах, или не до края. Затова 
си мисля, че за децата мно-
го по-лесно е да ги запалиш 
за физическите активности, 
отколкото за наука.

- Образованието в Гер-
мания е доста по-различ-
но от това у нас. Правил ли 
си стажове в Германия?

- Не, това ми е първият 
стаж и аз помолих моят гер-

мански педагогически фа-
култет да го направя в Бълга-
рия. Те ми дадоха разреше-
ние и тук съм в Бургас.

- Сега, като се върнеш 
там, ще представиш ли 
някаква референция за 
този стаж, своите впечат-
ления?

- Ще пратя документите, 
които получавам от директо-
ра г-н Михаил Ненов и също 
така ще изпратя и един кра-
тък текст, в който ще пред-
ставя моите лични впечат-
ления.

- И какво общо взето ще 
съдържа този текст, защо-
то ние разговаряме в по-
следния ден от стажа ти в 
Бургас?

- Ще им пиша, защото 
имам възможност да напра-
вя сравнение, въпреки че то 
не е точно същото, защото 
аз бях ученик в тези класове 
в Германия, а сега съм учи-
тел. Ще направя нещо като 
сравнение. Мога да кажа, че 
тук, в България, в частност в 
Бургас, учениците са по-дис-
циплинирани. Особено кога-
то им се преподават важни 
предмети като математика, 
„Човекът и природата“. До-
като в Германия те са по-ле-
жерни. Например ядат през 
часа – т.е. спират с разреше-
нието на учителя и правят по-
чивка по време на занятия, 
за да си хапнат. Това тук ми 
харесва повече, понеже там 
в пети клас има една много 
рязка граница и за децата 

е много трудно. Докато тук 
преходът е по-лек. Така е и 
с прехода от 10 към 11 клас, 
който в Германия е много ря-
зък и едно 20% от ученици-
те им се налага да си тръг-
нат, защото не могат да се 
адаптират.

- Искам да те попитам за 
либералния модел на обу-
чение и възпитание на де-
цата – до каква степен той 
е положителен и до каква 
отрицателен от погледа на 
един млад човек, на който 
му предстои да става ро-
дител, а е избрал и попри-
щето на педагог?

- Мисля, че принципно ли-
бералното е винаги хубаво 
от гледна точка на това, че 
има повече свобода. Обаче 
невинаги се знае дали де-
тето е способно на това да 
прецени какво да прави с 
тази свобода. То няма нуж-
ния опит, затова мисля, че 
е правилно да има либера-
лен модел, но да има и на-
сока от възрастните, за да 
знае в каква посока детето 
да се развива.

- Има ли учителят авто-
ритет...?

- Тук децата уважават мно-
го учителите си. Това много 
ми харесва. Има добра дис-
циплина в клас. Така може 
да им се преподава по-добре 
по най-ефективния начин.

- Педагогиката - как я 
избра за твоя бъдеща ка-
риера?

- Учил съм финанси преди 
това и тази професия не ми 
хареса никак.

- Защо?
- Беше ми много суха ма-

терия и не ми допадна. Не 
казвам, че тази професия е 
лоша, казвам, че не е подхо-
дяща за мен. Седнах и си по-
мислих: Какво бих искал да 
направя в моя живот? Знам, 
че винаги съм харесвал фи-
зика и спорт и комбинацията 
ми е най-подходяща, това да 
преподавам на другите. За-
това реших да се реализи-
рам в педагогиката.

- Как се чувстваш в Бур-
гас?

- Много ми е хубаво. При-
еха ме много топло, както 
в училище „Александър Ге-
оргиев – Коджакафалията“, 
така и в IT-гимназията, къде-
то живея. Добре ме приеха 
не само преподавателите, а 
и учениците. 

- Как приемаш нашия 
град?

- Бургас има особен чар. 
Може би за това доприне-
се и фактът, че откакто дой-
дох тук няма нито един мра-
чен ден, само слънце. Хора-
та са приветливи, отзивчиви, 
топли, сърдечни. Харесва ми 
центърът на Бургас, където 
има нещо от старото, но до-
бре съчетано с новото. Бър-
зо започнах да се ориенти-

рам по улиците.
- А България като 

цяло?
- Разбира се, че има място 

за развитие, но то във всяка 
една държава го има. 

- От родителя с българ-
ски корен – баща ти, как-
во имаше като основа за 
страната, като разкази, 
нагласа...?

- Като дете съм идвал да 
видя баба ми и дядо ми в Со-
фия. И малко по малко нау-
чавах български, оттам и на-
влизах в българската култу-
ра. Най-много ми харесваше 
това, че много бързо можеш 
да се сприятелиш с някого. 
Намирах много приятели на 
площадката, където слизах 
да играя и това много ми ха-
ресваше, понеже в Герма-
ния има повече дистанция. 
Не казвам, че не може да се 
сприятелиш, но там е далеч 
по-дистанцирано.

- Ще си тръгнеш ли от 
тук с нови приятелства?

- Да, сближих се с г-н Не-
нов. С него излизахме извън 
работа и ми е много прият-
но, че го срещнах. Искрено 
се надявам, че ще можем 
и в бъдеще да поддържа-
ме и развием нашето при-
ятелство.

- Да се върнем в Герма-
ния. Какво те очаква сега, 
когато се прибереш там?

- Очакват ме първо изпи-
тите – както по теория на 
спорта, така и по математи-
ка. Също идва новата учеб-
на година. Искрено се надя-
вам, че тя ще бъде присъст-
вена, а не в онлайн форма-
та, защото миналия семес-
тър на мен ми бе тежко за 
това, че нямах никакви со-
циални контакти. Лично аз 
разбирам дадената материя 
много по-добре когато имам 
контакт с преподавателя на 
живо, отколкото като го виж-
дам на монитора.

- Колко години остават 
от следването?

- За бакалавър още две. 
Магистърската програма за-
виси от това колко добре и 
колко бързо ще се справя – 
може би година и полови-
на още. 

- Ти каза, че искаш да 
преподаваш - имаш ли 
идея вече къде точно и с 
каква възраст ученици ис-
каш да го правиш?

- В момента уча за гимна-
зиален преподавател, по-
неже в Германия е така, че 
като си учил за по-старши-
те класове, имаш право да 

преподаваш и на по-малки-
те, но не и обратното. И за-
това избрах да уча за гор-
ните класове. Но конкрет-
но ще реша по-късно, когато 
ще имам малко повече опит 
и материал, от който да на-
правя своите изводи.

- Охарактеризирай, моля 
те, децата в „Коджакафа-
лията“.

- Те са много мотивирани, 
с голям стремеж към знания. 
Още първия ден ми направи 
впечатление, че имат кон-
кретни цели, свързани със 
знанието и човешките добро-
детели. Те са целеустреме-
ни и имат ясно формулира-
ни стъпки, което приятно ме 
изненада, нищо, че са само 
в четвърти клас. Твърдение-
то, че децата не се отдават на 
учене и усвояване на знания, 
а на компютърни игри, теле-
фони и т.н. тук не е вярно. 
Имаше някакъв спад в цен-
ностната система на децата, 
до каква степен се е случило 
това, не мога да преценя, но 
със сигурност отчитам тен-
денция към по-високите цен-
ности – знанията, уменията. 
Това много ме радва.

- Говориш пет езика, на 
кой от тях мислиш?

- Зависи от това в коя дър-
жава се намирам по-дълго 
време. Когато съм в Герма-
ния по-дълго време – мисля 
на немски и на руски – те 
са смесени. Когато дойдох 
тук, в България – сега вече 
съм от два месеца тук – за-
почвам да мисля малко и на 
български.

- Какво ще занесеш на 
твоите родители като ма-
териален спомен?

- Шлемът, с който препода-

вах тук. Ще им го покажа, ще 
им разкажа, че през целия 
стаж е бил с мене. Надявам 
се, че от една страна това е 
емблематичен спомен, а от 
друга да е епизодичен. По-
неже бих искал това да не 
се повтаря COVID. И това е 
епизод, който ще бъде пре-
минат.

- Няма как да не говорим 
и за мерките, противоепи-
демичните, тук и в Герма-
ния – направи, моля те, ня-
какво сравнение.

- В Германия се спазват. 
Както знаете, германците 
са стриктни хора и когато 
им се налага някакво прави-
ло, те го спазват. Въпреки че 
през първите четири седми-
ци не бяха толкова изпълни-
телни и се налагаше да има 
сериозен коректив от стра-
на на полицията и другите 
органи.

- Имаше и голяма стачка 
и лекар, който оглави про-
тестите…

- Така е, имаше и стачки, 
но мога да кажа, че това в 
никакъв случай не е мнозин-
ството в държавата. 

- А тук?
- Те са едни и същите и 

се спазват по горе-долу съ-
щия начин.

Чф
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та на град Кил, Германия. Специалностите му са 
физика и спорт към педагогическия факултет. Той 
е дете от смесен брак – майка рускиня, баща бъл-
гарин. Живял е в Русия – в Москва и в Подмоско-
вието и известно време в София, България, къде-
то е завършил и немската гимназия. Сега живее 
в Германия. Говори пет езика – български, руски, 
английски, немски и френски. Първия си студент-
ски стаж той кара в Бургас – в ОУ „Александър Ге-
оргиев – Коджакафалията“. Събеседник

Физиката развива ума,  
а физическото – тялото

Марк Младенов,  
студент в Германия:

„Децата е много по-лесно да ги запалиш за физическите 
активности, отколкото за наука“, смята младият 
човек, който стажува в бургаско училище



Михаил КОЛЕВ

Никола Колев е човек, кой-
то придоби популярност с 
това, че колекционира шахо-
ве от цял свят и които са на-
правени от най-различна ма-
терия. През изминалата го-
дина вестник „Черноморски 
фар“ разказа за страстта на 
78-годишния бургазлия, кой-
то тогава имаше в колекция-
та си 123 шаха. Сега той е ус-
пял да добави още два – от Ки-
тай и Русия.

Китайският му е подарък 
от съдия по шахмат от Вар-
на. Самият шах е направен 
от картон. 

„Като ми го изпрати и след 
като го отворих си казах - това 
нещо как ще се вдигне, как ще 
стоят фигурите? Три-четири 
дена го гледах и не можех да 
проумея. Накрая сложих отдо-
лу кръгчета на всяка фигура, 
за да служи като опора, боя-
дисах ги и сега вече може да 
се играе на него. Всеки може 
да си направи такъв шах. Иде-
ално е за някой, който няма 

възможност да си купи. Реал-
но погледнато от всичко може 
да се направи шах. В затвори-
те например са правили шах 

от... хляб“, казва Колев 
и допълва, че това 
е единственият му 
шах от картон в 
иначе богатата му 
колекция.

Руският шах 
е доста тежък 
– 4,5 кг, на-
правен е от 
порцелан и 
е подарък 
на Никола 
от негов 
п о з н а т 
от До-
брич.

Д в а -
та шаха 

бяха представени от Колев 
по време на шахматния тур-
нир за хора със зрителни ув-

реждания, кой-
то се проведе 
миналата сед-
мица в Бургас. 
Освен тях, той 
показа и други 
два шаха, кои-
то до момен-
та не е вадил 

на показ по време 
на своите многоброй-
ни изложби. Едини-

ят е от екзотичния 
остров Хавай, кой-
то е доста красив 
и нежен, както 
го описва Нико-
ла. Сдобива се с 
него, след като 

собственик на антикварен ма-
газин в Бургас, знаейки за хо-
бито на колекционера, му съ-
общава, че при тях имат такъв 
шах. Изграден е от пластмаса 
и е първият хавайски шах на 
бургазлията.  Другият непока-
зан шах е австрийски и е по-
дарък на Никола Колев от не-
гов опонент от Австрия, след 
Европейското първенство за 
сляпо-глухи.

78-годишният мъж разкри-
ва, че и за в бъдеще има на-
мерение да събира още ша-
хове. Тръпка му е и хареса 
ли си някой шах – си го купу-
ва. Към момента не е извест-

но дали в България някой друг 
има толкова богата колекция 
от шахове.

„Вече не знам защо ги 
взимам дори. Нямам наме-
рения да ги продавам, ако 
ги няма тях – ще умра. Над 
55 години съм ги събирал“, 
казва още той.

На 21 октомври Нико-
ла Колев е поканен в 
Пловдив, за да пред-
стави част от свои-
те шахматни фигури 
и дъски. 
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Два нови шаха попълниха 
колекцията на Никола Колев
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Весела ГОранОВа

И до турската граница стига областният 
вестник „Черноморски фар“, който през 
тази година навършва 100 години. В пис-
мо до редакцията Мария Шивачева от село 
Богданово пише, че е закърмена с него 
от дете, когато баща й получавал „Черно-
морски фронт“. Сега жителите на село-

то го полу-
чават в пен-
сионерския 
клуб. Общо 
25 души жи-
веят там и 
редовно хо-
дят до клу-
ба, който 
се върти от 
Шивачева. 
Той носи 
името на 
известна-
та народ-
на певица 
Янка Руп-
кина, коя-
то е от съ-
щото село 
и близка 
на Шива-

чева. 
Писмото си жената завършва мило и лю-

безно: „Извинявайте много, че Ви зани-
мавам, но тук живеем 25 човека, така все 
едно, че разговарям с Вас“. Тя е автор и 
на специална книга за историята и насто-
ящето на селото. 

Жената е баба на най-малкия тенинист 
- Динко Динев, освен това е изкусна май-
сторка на погачи и странджански гозби, 
краевед, народен разказвач. Посветила е 
много години за проучване историята, би-
тието, народното творчество на своя ро-
ден край.

И на турската граница четат 
„Черноморски фар“

Заповед №764/06.10.2020 г. на Кмета на Об-
щина Приморско.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 
ЗОС и чл.65, ал.5 от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи - общинска собственост и в изпълнение на 
Решение №119/31.07.2020 г. на Общински съвет 
– гр. Приморско, Община Приморско открива про-
цедура за провеждане на повторен публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на имоти – частна 
общинска собственост както следва : 

1. ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 
58356.504.509 с площ 489 кв.м., по КК и КР на 
СО „Узунджата”, гр. Приморско. 

Начална тръжна цена 22 005,00 лв.(двадесет и 
две хиляди и пет лева) без ДДС.

2. ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 

87655.4.82 с площ 2 075 кв.м., по КК и КР на с. 
Ясна поляна, ведно с построената в имота двуе-
тажна сграда с идентификатор 87655.4.82.1. На-
чална тръжна цена 26 018,00 лв.(двадесет и шест 
хиляди и осемнадесет лева) без ДДС.

Срок за закупуване на тръжната документация – 
от деловодството на Община Приморско - до 16.00 
часа на 22.10.2020 г.

Срок за подаване на предложенията за участие 
в търга – до 17.00 часа на 22.10.2020 г. 

Дата на отваряне на предложенията – 23.10.2020 
г., час на отваряне - 10.00 часа, място на отва-
ряне - сградата на общинска администрация При-
морско, на адрес: гр. Приморско, ул.”Трети март” 
№56.

За повече информация и пълния текст на запо-
ведта на сайта на Община Приморско – primorsko.
bg, раздел: Търгове и тел. 0550 33631.

Китай

Хавай

Австрия, 
брайл

Русия

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-599/7.10.2020 г. на 
за кмет на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ 
№48619.506.244 по КККР на гр. Царево,  с площ 
от 682 кв.м., с трайно предназначение-урбанизи-
рана, с АЧОС №2101/20.8.2020 г

  Начална тръжна цена – 13 640 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат 

по-малки от  първоначалната тръжна цена плюс 
10% . 

Срок за закупуване на тръжната документация 
от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. 
на 23.10.2020г. 

 Срок за подаване на предложенията за учас-
тие- до 16,00 ч. на 26.10.2020г. 

Предложенията за участие се подават в дело-
водството на Община Царево в запечатани и не-
прозрачни пликове, със залепен етикет с наиме-
нованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без 
ДДС и размер на депозит за участие -1364 лева 
-10 % от началната тръжна цена,  вносим по сметка 
на Община Царево-  ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 23.10.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията-27
.10.2020г. , час-10,00 часа, място- заседател-
ната зала в сградата на фронт офиса на общи-
на Царево 

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на 
кандидата след закупуване на тръжната докумен-
тация, всеки работен ден до датата на провежда-
не на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

В селото на Янка рупкина 
са кръстили пенсионерски 
клуб на нейно име



Михаил КОЛЕВ

Ситуация в Нагорни Ка-
рабах следи с голям инте-
рес и Анна Манукян. Те-
мата за нея е още по-
чувствителна, тъй като 
началото на тази война 
преди 27 години е поврат-
на точка в живота й. 
Именно конфликтът в раз-
мирния район през 1993 
година е причина нейното 
семейство да се пресели 
в България. 

„Преди да дойдем тук, 
моят баща имаше много 
успешен бизнес - произ-
веждаше обувки. Но този 
бизнес спря да функцио-
нира заради войната. То-
гава аз съм била на 4 го-
дини, но ясно помня си-
рените, липсата на ток, 
отопление, базови стоки 
по магазините... С майка 
ми избират България, за-
щото покрай бизнеса си 
татко е познавал тукаш-
ния пазар. А и леля ми и 

нейното семейство живе-
еха тук тогава, т.е. няма-
ло е да сме съвсем сами. 
В началото не са си пред-
ставяли, че войната ще 
продължи дълго, но об-
стоятелствата се разви-
ват така, че решават да 
останат трайно тук. Зато-
ва и ни е ужасно болно за 
всичко, което се случва 
сега там“, казва пред 
„Черноморски фар“ тя.

Макар далеч от своето 
родно място и предвид 
събитията там, Манукян 
продължава да поддържа 
връзка със свои роднини 
и приятели, чиито мъже и 
синове са на фронта. 
Преди години пък неин 
братовчед е бил войник 
именно в Нагорни Кара-
бах. Само за месец служ-
ба се е научил да разли-
чава шума от стъпките на 
заек от евентуални таки-
ва на „нападателя“.

„Най-общо мога да ка-
жа, че сега всички са при-

теснени и се усеща онази 
несигурност, която царе-
ше през 1993-та“, допълва 
Анна. 

Манукян не може да си 
обясни защо отново в Ар-
цах, както е на арменски 
историческото име на На-
горни Карабах, военните 
действия са подновени. 
Според нея никой от ар-
менския народ, както и от 
азерите, не иска това да 
продължава. Тя вижда в 
целия конфликт и стра-
хотна пропаганда и това 
я плаши, защото „фалши-
вите новини водят само 
до още повече напреже-
ние“.

„Аз силно искам всичко 
това да приключи. Но по-
литиката е сложна игра и 
до голяма степен играчи-
те в този конфликт и це-
лите им ще определят да-
ли той ще приключи, или 
ще се използва зана-
пред“, добавя Анна Ману-
кян. 

Тереза ВОСКАНЯН

С този призив вчера пред 
Азербайджанското посол-
ство бе проведено събитие 
под названието „Митинг за 
мир“, огранизирано от Епар-
хийския Съвет на Арменска-
та Апостолическа Света 
Църква в България. Вече по-
вече от десет дни арменците 
от автономната област Ар-
цах (Нагорни Карабах) са 
ежедневно обстрелвани с 
тежки ракети и забранени 
касетъчни боеприпаси. Азер-
байджанската военна сила, 
с помощта на Турция и ради-
калните бойци от Сирия, ве-
че сравни със земята столи-
цата Степанакерт. Впослед-
ствие на терора и ракетните 
удари са загинали десетки, а 
стотици са ранените. Между-
народни журналисти от цял 
свят също попаднаха под 
оръдията на турските дроно-
ве „Байрактар“, които Баку 
използва в тази война. Уни-
щожени са детски градини, 
културни центрове, важни за 
икономиката постройки, 
включително болници и цен-
трове на Червения кръст. Ре-
дица страни вече призоваха 
лидерите Илхам Алиев и 
Реджеп Ердоган да спрат об-
стрелването на цивилни и да 
прекратят военната атака. 

Замръзналият конфликт за 
тази малка територия се въ-
зобнови на 27-и септември 
от страна на Азербайджан. 
Подкрепени от Турция и с 
ново мото „Една нация две 
държави“ , Алиев и Ердоган  
започнаха целенасочена 
атака на арменското мирно 
население в Арцах. Деспутът 
в този регион, който от веко-
ве е населен с арменци, за-
почва малко преди разпада-

нето на СССР. Конфликтът е 
създаден от Сталин, който 
подарява тези земи, включ-
вайки ги в границите на 
Азербайджан. Но дори и то-

гава тази област с преобла-
даващо арменско население 
остава автономна, както и 
другата арменска област На-
хиджеван. През 1988 година 

Армения повдига въпроса с 
Нагорни Карабах и включва-
нето му в границите на Ар-
мения. Това поражда погро-
мите в Сумгаит и арменския 
град Кировакан, в който 
азербайджански национали-
сти нападат и убиват мирни 
арменски граждани в техни-
те домове. Това е първото и 
най-масово етническо наси-
лие в най-новата история на 
СССР. Многобройните ми-
тинги в Армения през 1990 
година за признаването на 
Нагорни Карабах като част 
от територията й пораждат и 
следващото етническо изби-
ване, този път в Баку. Въпре-
ки преживения терор, за да 
спрат споровете през 1991 
година, арменците в диспу-
тирания регион организират 
референдум. Резултатът е 
99,98 %  гласували „ЗА“ неза-
висимостта на Нагорни Ка-
рабах. Референдумът не е 
признат от Азербайджан  и 
той започва четиригодишна 
война с арменското населе-
ние там. През 1994 година е 
обявено примирие и оттога-
ва се водят непрестанни 
преговори, както и чести об-
стрели по границите на две-
те страни. Непризнатата 
държава Арцах (Нагорни Ка-
рабах) от 26 години води 
своя собствена политика, 
която е подкрепена от Арме-
ния. 

Защо точно сега Илхам 
Алиев с онаследен от баща 
си президентски пост от 2003 
година, решава да „възвър-
не“ тези земи? Донякъде мо-
же да се обясни от икономи-
ческата криза, която страна-
та му преживява и солидна-
та загуба на доверие на на-
рода в него. Все пак, послед-
ното атакуване на Арцах се 

случи през 2016 година, мал-
ко преди да се разсекретят 
досиетата „Панама“, от кои-
то ставаше ясно, че семей-
ството на Алиев укрива ми-
лиарди. Голям проблем е и 
арменофобията из населе-
нието, което тази година в 
мащабен протест през юли 
излезе по площадите на Ба-
ку с призиви „Смърт за ар-
менци“. Антиарменското на-
строение също е част от ав-
токрацията на Алиев. Създа-
ването и насаждането на 
идеята за „врагове“ е такти-
ка, която немалко диктатори 
са използвали.   

Разликата в новата война 
е, че тогава Алиев нямаше 
безпрецедентната подкрепа 
на Ердоган, който води пан-
тюрксистка идеология, а и 
не си прави труда да го крие. 
За разлика от 2016 година 
сега Азербайджан притежа-
ва най-модерните израелски 
и турски дронове, както и 
военните консултанти на 
Турция, които имат изключи-
телен опит на различни те-
ритории, включително Си-
рия. И като заговорихме за 
Сирия, другият проблем, с 
който сега Арцах трябва да 

се справи са и радикалните 
сирийски бойци, които Тур-
ция наема и ги пуска в грани-
ците й. Всъщност, това е го-
лям проблем не само за Ар-
цах и Армения, но и за Русия 
и Европа. Намираща се в 
ключова зона между Азия и 
Европа, има голяма опас-
ност, ако арцахските арме-
нци загубят войната, да про-
пуснат нови екстремистки 
групировки към Запада. В 
последната една седмица 
редица европейски и араб-
ски страни призовават Али-
ев и Ергодан да спрат с ата-
ката и Баку да се върне на 
масата на преговори с Ере-
ван. И докато ЕС, ООН,  
НАТО и другите организации 
декларират само голямото 
си огорчение и възмущение, 
разпръсналата се по целия 
свят заради геноцида армен-
ска диаспора се опитва да 
убеди големите сили, че дос-
татъчно е страдала и че то-
ва, което наистина иска е 
мир. Нещо, което нейните 
съседки от векове не й да-
ват. Нещо, за което трябва 
да има последствия и циви-
лизованият свят да ги държи 
отговорни.

„Мир за Арцах“,  
призовават  
арменците в България
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Един военен конфликт, който не е чак толкова да-
леч от България, бушува вече повече от десет дни. 
Той избухна на големия християнски празник - 
Свети Кеворк. 

В България и в Бургас частично има голяма ар-
менска диаспора. Казват, че ние, българите, сме 
пристрастни в конфликта точно заради това.

Преди ден журналистът Кеворк Кеворкян напи-
са, че тази връзка е още от времето на Яворовите 
„Арменци“.

Днес публикуваме мнението на две млади жени 
от арменски произход, и двете са завършили БСУ - 
журналистика и връзки с обществеността, чувст-
ват се съпричастни  и са повече момичета  на све-
та, отколкото на една или друга държава.

Вижте техните разкази за ситуацията там.

Анна Манукян: Заради войната  
в Арцах семейството ми емигрира

Тереза Восканян
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Георги РУСИНОВ

Сагата с акциите на „Нефтохи-
мик“ изглежда няма да приклю-
чи скоро. Това стана ясно от ду-
мите на председателя на Борда 
на директорите в клуба Андрей 
Рунчев пред „Черноморски 
фар“.

„Все още няма яснота кога ще 
се предадат акциите. Процеду-
рата няма да се случи бързо. Има 
определени неща, които трябва 
да се случат. Първо трябва да се 
представят на Павел Бошнаков, 
на феновете и чак тогава те, ако 
не искат, ще се връчат на Ане-
лия Златкова. Имат един опре-
делен срок, в който трябва да 
мислят, който няма да е за ня-
колко дни“, обясни той.

Припомняме, че на последна-
та сесия на Общински съвет – Бур-
гас докладната за подаряването на ак-
циите на Община Бургас в клуба на 
бизнес дамата Анелия Златкова беше 
внесена като извънредна от председа-
теля на Спортната комисия Йордан Ге-
оргиев. Мотивите бяха, че ако това не 

се случи сега, то клубът ще фалира. 
След думите на Рунчев обаче изли-

за интересният въпрос. Щом няма да 
се случат бързо нещата, защо тогава 
бързаха общинските съветници да при-
емат докладната? Голяма част от тях 
не бяха доволни, че им се дава в по-

следния час преди заседание-
то им. 

Друга причина за недовол-
ство бе и че въпросната госпо-
жа Анелия Златкова не бе по-
канена да изложи стратегията 
си за спасяване на клуба, как-
то и да отговори на въпроси на 
местните парламентьори. 
Живко Табаков и Иво Баев се 
заканиха, че ще я обжалват 
пред областния управител по 
законосъобразност. 

Община Бургас държи 80.82% 
от акциите, следва Павел Бо-
шнаков със 17% и нещо и оста-
налият процент и малко е в ръ-
цете на сдружението на фено-
вете на „Нефтохимик“. 

Ден след сесията феновете 
изразиха готовност да прием-
ат акциите, ако Анелия Златко-
ва не ги увери в сериозността 
си да спасява клуба финансо-
во.

Георги РУСИНОВ

Писмо, входирано до Об-
щински съвет – Бургас и 
председателя на Спортна-
та комисия Йордан Георги-
ев, посочва желанието на 
собствениците на спортния 
комплекс „Гнездо на аку-
ли“, намиращ се в Сарафо-
во, да бъде продаден на Об-
щината. Добавя се, че и за-
мяната също е вариант.

„Базата разполага с об-
ща площ от 31.6 дка и се 
състои от три футболни те-
рена с прилежащи към тях 
малки трибуни, хотелска 
част, ресторант, фитнес, ки-
носалон, библиотека, спа 
център, медицински каби-
нети, съблекални и множе-
ство други помещения с 
различно предназначение. 

Комплексът е изграден ка-
то точно копие на трениро-
въчната база на „Щутгарт“. 
Създаден е да настани и об-
служва едновременно шест 
футболни отбора, като по-
крива изцяло нуждите за 
настаняване, изхранване и 
осъществяване на двуразо-
ви тренировки. Два от тере-
ните са с естествена трев-
на настилка и един с изкуст-
вена. В базата има изгра-
дени допълнителни съоръ-
жения, поливна система, 
пречиствателна станция, 
газово стопанство, подзе-
мен и надземен паркинг, 
подходящи за леки автомо-
били и автобуси, собствен 
водоизточник, два трафопо-
ста, тренировъчни рампи и 
други. Подходяща е за це-
логодишна експлоатация“, 

обясняват надълго в пред-
ставянето на базата соб-
ствениците от „Ти Ай Груп“ 

ООД, с база в Каблешко-
во.

Веднага след това се от-

белязва, че данъчната оцен-
ка на целия комплекс е от 
6 450 329.20 лева.

„Нашето виждане е, че го-
реописаният имот би бил 
една добра придобивка за 
Община Бургас, тъй като ще 
предостави възможност за 
целогодишни тренировки 
на многобройните бургаски 
деца, трениращи футбол и 
други видове спорт. Докол-
кото сме запознати в мо-
мента, Община Бургас ня-
ма друг аналог на подобен 
комплекс. Надяваме се, че 
ще се оцени потенциала на 
имота, за да го превърне в 
Център на спортната дей-
ност в нашия град“, завърш-
ва писмото.

Първата копка е направе-
на през 2009-а от тогаваш-
ния президент на „Черно-
морец“ (Бургас) Митко Съ-
бев и кмета Димитър Нико-
лов. По това време упра-
влението на клуба е в ръце-
те на Красимир Балъков. 
Оттам и идеята за трениро-
въчна база-клонинг на тази 
на „Щутгарт“. 

Сагата с акциите на „шейховете“ 
няма да приключи скоро

ФУТБОЛВОЛЕЙБОЛ

Около 400 плувци от 6 държави (Сърбия, 
Македония, Румъния, Испания, Молдова и 
България) ще спорят за отличията на 6-ия 
международен турнир „Бриз“, който ще се 
проведе от 9 до 11 октомври (петък до неде-
ля) на басейн „Парк Арена ОЗК“. Заради епи-
демията от COVID-19 ще липсват представи-
тели на традиционния участник - Египет. До 

последно се очаква да се включат и плувци от 
Турция. Солидно е и бургаското представи-
телство на турнира. В надпреварата ще се 
включат над 90 талантливи плувци от клубо-
вете „Бриз“, „Черноморец“ и КВС „Бургас“. 
Организатори на международния турнир са 
ПК „Бриз“, с подкрепата на Българска феде-
рация по плувни спортове и Община Бургас.

400 плувци ще участват  
в турнира на „Бриз“

Предлагат на община бургас сПортния 
комПлекс „гнездо на акули“ за 6.5 млн. лева

Чф
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Комплексът е копие на 
базата на „Щутгард“

Изпълнителна агенция „Мор-
ска администрация” (ИАМА), на 
основание чл. 333а, ал. 2 от Ко-
декса за търговско корабоплава-
не, чл. 61 и чл. 64 от Закона за 
държавната собственост, чл. 18 
и следващите, във връзка с чл. 
1, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 
14 ноември 1997 г. за продажба 
на движими вещи - частна дър-
жавна собственост и в изпълне-
ние на Заповед № З187-
/06.10.2020 г. на изпълнителния 
директор на Изпълнителна аген-
ция „Морска администрация“, 
обявява ТЪРГ с явно наддава-
не за ПРОДАЖБАТА на несамо-
ходна безекипажна БАРЖА с 
външна маркировка SB-157; ма-
териал на корпуса – стомана; с 
размери: дължина – 38,00 м, ши-
рина – 11,00 м, височина на бор-
да – 4,10 м, газене – 3,80 м, то-
вароподемност -1007т, БТ  479.

Началната тръжна цена за 
продажба на несамоходната бар-
жа е в размер на 82 720 (осем-
десет и две хиляди седемсто-

тин и двадесет) лева без ДДС.
   За участие в търга се запла-

ща депозит, в размер на 8 272 
(осем хиляди двеста седемдесет 
и два)  лева, представляващ 10 
на сто от началната тръжна це-
на. Депозитът се внася в срок до 
27.10.2020 г. включително, по 
следната банкова сметка на Из-
пълнителна агенция „Морска ад-
министрация”: IBAN: BG51 UBBS 
8888 3319 8335 00, BIC: 
UBBSBGSF, БАНКА: „ОБЕДИНЕНА 
БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, титуляр: 
Изпълнителна агенция „Морска 
администрация”. 

Оглед на вещта може да се из-
вършва всеки работен ден от 
10.00 до 12.00 часа и от 14.00 
до 16.00 часа от деня на публи-
куване на обявлението за про-
веждане на търга до 26 октом-
ври 2020 г. включително, в при-
съствието на служител на ДМА – 
Бургас след предварително съ-
гласуване със Симеон Дончев – 
началник сектор „Кораби“ в ДМА 
– Бургас на тел. 070010145 или 

по e-mail: fsi_bs@marad.bg. 
Заявленията за участие, при-

дружени с документите, посоче-
ни в тръжната документация се 
подават в запечатан непрозра-
чен плик до 17.30 ч. на 27.10.2020 
г. в деловодството на ДМА-Бур-
гас, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. 
„Александър Батенберг“ № 3. 

Търгът ще се проведе на 28 
октомври 2020 г. от 11:00 часа, 
в офиса на дирекция „Морска ад-
министрация - Бургас“ (ДМА –Бур-
гас), в гр. Бургас, бул. „Алексан-
дър Батенберг”  № 3, ет. 3.

Редът, начина и условията за 
провеждане на търга са опреде-
лени в утвърдената от изпълни-
телния директор на ИА „Морска 
администрация“ тръжна докумен-
тация. Тръжната документация не 
се закупува и до нея е осигурен 
пряк и неограничен достъп чрез 
публикуването й на интернет 
страницата на Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“ 
– www.marad.bg, в „Профил на 
купувача“, р. „Други търгове“.

ОБЯВЛЕНИЕ 

Анелия Златкова

Андрей Рунчев

Михаил КОЛЕВ

Легендата в българския волейбол Те-
одор Салпаров отново ще облече еки-
па на „Нефтохимик 2010“. Договорът 
между двете страни е за срок от една 
година. Новината бе официално опове-
стена от изпълнителния директор на 
бургазлии Огнян Томов в социалната 
мрежа. 

Салпаров игра за „Нефтохимик“ в пе-
риода 2017-2019 година, след което пре-
мина в руския „Газпром Юрга“ (Сургут). 
Въпреки че е на 38 години, треньорски-
ят щаб на шампионите смята той да взи-
ма редовно участие в двубоите на ти-
ма, тъй като класата му все още е на 
високо ниво. 

От щаба на бургаския клуб заявиха, 
че към момента не се очакват нови по-
пълнения в отбора. 

На 10 октомври „Нафтата“ излиза сре-
щу „Хебър“ (Пазарджик) в битка за Су-
перкупата на страната. Двубоят ще се 
играе от 15:30 часа в зала „Христо Бо-
тев“ в София.

Теди Салпаров се завърна 
в „Нефтохимик“
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ОБЯВЯВА:
Открита тръжна процедура за 

провеждане на публичен търг с яв-
но наддаване за продажба на след-
ния недвижим имот – частна общин-
ска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот ХIII-
69, кв.18 по регулационния план на 
с.Билка, с площ от 495 кв.м., акту-
ван с АОС №6088/21.04.2020 г. при 
следните граници на имота: УПИ 
I-69, IV-72, XII-69, улица.

Начална тръжна цена – 1485,00 
(хиляда четиристотин осемдесет 
и пет лева) лв. без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 938, 50 (деветстотин три-
десет и осем лева и петдесет сто-
тинки) лв.

Спечелилият търга да заплати 
окончателно достигнатата цена в 
търга, дължимите данъци и режийни 
разноски в касата на Общината или 
по банков път в срок, определен в 
заповедта по чл. 57, ал.1 от  
НПУРОИ.

Внесеният депозит за участие да 
се прихване от достигнатата крайна 
цена в търга.

Определям депозит в размер на 
30% от началната тръжна цена за имо-
та, предмет на търга, равняващ се на 
445,50 (четиристотин четиридесет 
и пет лева и петдесет стотинки), кой-
то следва да бъде внесен в касата на 
Общината или по банков път по смет-
ка BG72BUIN95613300506178,  
банков код: BUINBGSF към Алианц 
Банк България АД до 16.00 ч. на 

10.11.2020 г.
Дата на провеждане на търга - 

11.11.2020 г. от 8.30 ч. в ст. № 22 
в административната сграда на Об-
щина Руен. 

Срок за подаване на заявления 
за участие - до 16ч. на 10.11. 2020 
г. в административната сграда на 
Община Руен. 

Оглед на имота да се извършва 
до 16.00ч. на 10.11.2020 г. включи-
телно след подаване на молба до 
кмета на Общината.

Задължителни документи за 
участие:

1. Заявление свободен текст;
2.Копие от документ за регистра-

ция /Решение за вписване в Търгов-
ския регистър/;

3. Удостоверение за актуално 
състояние – за ЕТ и ЮЛ;

4. Удостоверение за ЕИК/БУЛС-
ТАТ;

5. Копие от личната карта за учас-
тниците – физически лица;

6. Копие от квитанция за внесен 
депозит;

7. Декларация за предоставяне 
на лични данни;

8. Пълномощно с нотариална за-
верка, когато се участва чрез пъл-
номощник.

За справки и контакти : Общи-
на Руен, тел. 05944/6233- вътр. 
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ОБЯВЯВА:
Открита тръжна процедура за 

провеждане на публичен търг с яв-
но наддаване за продажба на след-
ния недвижим имот – частна об-
щинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот ХII-
69, кв.18 по регулационния план на 
с.Билка, с площ от 525 кв.м., акту-
ван с АОС №6087/21.04.2020 г. при 
следните граници на имота: УПИ 
ХIII-69, IV-72, XI-70, улица.

Начална тръжна цена – 1575( 
хиляда петстотин седемдесет и 
пет лева) лв. без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 995,40(деветстотин де-
вет и пет лева и четиридесет сто-
тинки) лв.

Спечелилият търга да заплати 
окончателно достигнатата цена в 
търга, дължимите данъци и режий-
ни разноски в касата на Общината 
или по банков път в срок, опреде-
лен в заповедта по чл. 57, ал.1 от 
НПУРОИ .

Внесеният депозит за участие да 
се прихване от достигнатата край-
на цена в търга.

Депозит в размер на 30% от на-
чалната тръжна цена за имота, 
предмет на търга, равняващ се на 
472,50 (четиристотин седемдесет 
и два лева и петдесет стотинки), 
следва да бъде внесен в касата на 
Общината или по банков път по 
сметка BG72BUIN95613300506178, 
банков код: BUINBGSF към Алианц 
Банк България АД до 16.00 ч. на 

10.11.2020 г.
Дата на провеждане на търга - 

11.11.2020 г. от 9.00 ч. в ст. № 22 
в административната сграда на Об-
щина Руен. 

Срок за подаване на заявления 
за участие - до 16ч. на 10.11. 2020 
г. в административната сграда на 
Община Руен. 

Оглед на имота да се извършва 
до 16.00ч. на 10.11.2020 г. вклю-
чително след подаване на молба до 
кмета на Общината.

Задължителни документи за 
участие:

1. Заявление свободен текст;
2.Копие от документ за регистра-

ция /Решение за вписване в Тър-
говския регистър/;

3. Удостоверение за актуално 
състояние – за ЕТ и ЮЛ;

4. Удостоверение за ЕИК/БУЛС-
ТАТ;

5. Копие от личната карта за 
участниците – физически лица;

6. Копие от квитанция за внесен 
депозит;

7. Декларация за предоставяне 
на лични данни;

8. Пълномощно с нотариална за-
верка, когато се участва чрез пъл-
номощник.

За справки и контакти : Общи-
на Руен, тел. 05944/6233- вътр. 
122

ИСМАИЛ ОСМАН 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН 

ОБЯВЯВА:
Открита тръжна процедура за 

провеждане на публичен търг с яв-
но наддаване за продажба на след-
ния недвижим имот – частна об-
щинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот XII, 
кв.25 по регулационния план на с. 
Дъскотна, с площ от 970 кв.м., ак-
туван с АОС №5708/18.02.2019г. 
при следните граници на имота: УПИ 
ХI, Х, I, XIII, улица.

Начална тръжна цена – 6790,00 
(шест хиляди седемстотин и де-
ветдесет лева) лв без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 1746, 00 (хиляда седем-
стотин четиридесет и шест лева) 
лв.

Спечелилият търга да заплати 
окончателно достигнатата цена в 
търга, дължимите данъци и режий-
ни разноски в касата на Общината 
или по банков път в срок, опреде-
лен в заповедта по чл. 57, ал.1 от 
НПУРОИ .

Внесеният депозит за участие да 
се прихване от достигнатата край-
на цена в търга.

Депозит в размер на 30% от на-
чалната тръжна цена за имота пред-
мет на търга равняващ се на 2037, 
00 (две хиляди тридесет и седем ле-
ва)лв., следва да бъде внесен в ка-
сата на Общината или по банков път 
по сметка BG72BUIN95613300506178,  
банков код: BUINBGSF към Алианц 
Банк България АД до 16.00 ч. на 
16.10.2020 г.

Дата на провеждане на търга – 
20.10.2020 г. от 10.00 ч. в ст. № 
22 в административната сграда на 
Община Руен. 

Срок за подаване на заявления 
за участие - до 16ч. на 16.10.2020 
г. в административната сграда на 
Община Руен. 

Оглед на имота да се извършва 
от до 16.10.2020 г. включително 
след подаване на молба до кмета 
на Общината.

ІІ. Определя следните задъл-
жителни документи за участие:

1. Заявление свободен текст;
2.Копие от документ за регистра-

ция /Решение за вписване в Тър-
говския регистър/;

3. Удостоверение за актуално 
състояние – за ЕТ и ЮЛ;

4. Удостоверение за ЕИК/БУЛС-
ТАТ;

5. Копие от личната карта за 
участниците – физически лица;

6. Копие от квитанция за внесен 
депозит;

7. Декларация за предоставяне 
на лични данни;

8. Пълномощно с нотариална за-
верка, когато се участва чрез пъл-
номощник.

За справки и контакти : Общи-
на Руен, тел. 05944/6233- вътр. 
122
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„Вярвам в киното, вярвам в 
нашето изкуство и не вярвам 
в никакви кризи, които предпо-
лагаемо разтърсват изкуството. 
По същество изкуството винаги 
се разклаща, но не от кризи, а 
от развитие“ и ние сме склон-
ни да приемем тези думи на ве-
ликия, приеман и отричан кино-
режисьор Андрей Тарковски, за-
щото то - изкуството във всич-
ките му форми е отражение на 
нашите душевни, човешки тер-
зания, търсения, падения, но и 
възходи, постижения и следова-
телно развитие...“, казва Мару-
ся Русева, двигателят на ново-
то културно място в Бургас. Тя 
и Маргарита Манова са хората, 
които стоят зад него. Намира 
се на мястото на бившето кино 
„Смирненски“.

Бургазлии са го посещавали 
или носят в спомените си през 
годините на промени.

Кино „Модерен театър“ 
(преименувано след 1944 година 
на кино „Христо Смирненски“) 
отваря врати в края на второто 
десетилетие на 20-и век. Основа-
телят му Александър Йорданов 
(син на заможен сливенски фа-
брикант) и създателят на Теа-
тър и кинематограф „Борислав“ 
(първото бургаско кино, осно-
вано в началото на 1912 годи-
на) през 1913 година влиза в 
съдружие с известната бурга-
ската фамилия Хаджипетрови 
и заедно поставят основите на 
сграда, която да подслони но-
вото кино.

Изпълнението на проекта е 
възложено на известния итали-
ански архитект Рикардо Тоска-

ни, чието дело са множество 
сгради в центъра на града. Ки-
носалонът побирал приблизи-
телно 500 души, а за това как 
зрителите са приемали „Моде-
рен театър“ свидетелстват мате-
риали в тогавашната преса, спо-
ред които след представления-
та много доброволци оставали 
да изчистят и подредят салона.

Клуб „Модерен театър” ще е 
къща за култура. Ще има театър, 
кино, концерти, тематични пар-
тита и рождени дни, празнен-
ства, представяне на автори, те-
матични вечери за меломаните. 
Специално от музикална гледна 
точка ще бъде пътуване във вре-
мето по отношение на стилове 
музика и връщане към златните 
години на емблематичните нощ-
ни заведения на града.

Мястото ще е събирател-
на точка за всички бургазлии 
и непримирими ценители на 
стойностното и непреходно из-
куство.

Новата културна къща отвори 
врати официално в петък.

Фестивалът „Синелибри“ ще 
врати официално в петък.

Фестивалът „Синелибри“ ще 
врати официално в петък.

се проведе също там – стартът 

му е на 21-ви октомври, а биле-
тите ще са налични от 5-и октом-
ври на каса „Часовника“.

На 10-и октомври Милица 
Гладнишка, Михаил Йосифов 

На 10-и октомври Милица 
Гладнишка, Михаил Йосифов 

На 10-и октомври Милица 

(тромпет и аранжименти), Васил 
Спасов (пиано и аранжимен-
ти), Борис Таслев – контрабас 
и Атанас Попов – барабани ще 
представят проекта „Дивото зо-
ве“ – едни от най-добрите джаз 
стандарти на века.

Майсторството и лудостта 
вървят ръка за ръка в тази джаз 
компания, която раздухва огъня 
на импровизацията вече над 10 
години. Ще чуете велики парчета 
от филмите „Кръстникът“, „Мас-
ката“, „Аз пея под дъжда“, както 
и хитове на Ейми Уайнхаус, Ли-
тъл Ричард и Роби Уилямс. Оч-
аквайте много класа, музикално 
майсторство и изненади!

Клуб „Модерен театър“ е 
по идея на Маргарита Мано-
ва и Маруся Русева, със спе-
циални благодарности към 
Димитър Стоилов, който пре-
ди 5 години реновира основно 
мястото и създаде латино клуб 
Revolution.
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Бившето кино „Смирненски“ 
заживява друг живот 

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

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

Д-р Наталия
ДочеваДочева

Хиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърцаХиляди спасени сърца
Доц. д-р Николай Доц. д-р Николай 

Димитров, д.н.

Д-р Владимир Д-р Владимир 
КорновскиКорновски

„Черноморски фар“„Черноморски фар“„Черноморски фар“

„Вярвам в киното, вярвам в 

заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот заживява друг живот 
Ново начало за клуб „Модерен театър“  

или една история с продължение
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