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Включиха и PCR-теста  
В оФертите за чужбина

Следващият  
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 16 октомври

ЗА НОВА 

ГОДИНА

4 Комшийските  
дестинации са на мода

4 Туроператорите  
съветват туристите  

да си правят застраховка  
„Отмяна на пътуване“

Дона МИТЕВА 

Македония, Сърбия, Албания, 
Хърватия, че и Румъния, както и мно-
жество екзотични дестинации са мо-
дерните тази година предложения за 
отпразнуване на коледните и нового-
дишни празници. В контекста на пан-
демията туроператорите, които рабо-
тят с екскурзии и почивки в чужбина, 
започнаха да предлагат своите офер-
ти за онези българи, които искат да 
посрещнат на чужда земя следващата 

година. Прави впечатление, че в кон-
текста на пандемичните условия, поч-
ти липсват обичайни дестинации като 
Испания, Италия, Франция.

Традиционните Турция и Гърция се 
появяват в офертите, като за втората 
дори се предлагат и допълнителни ус-
луги, включени в цената, като попъл-
ване на декларации с QR-код или пра-
вене на PCR-тест. Така, както писиа-
рите бяха част от атрактивните пър-
ви оферти, след като стана възмож-
но да се пътува за Турция.4u
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„Биг Брадър“ във 
Ветрен отключи 

междусъседски войни
Заради пролука  

в закон
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Георги РУСИНОВ

В Руен и Сунгурларе се 
подготвят за зимното по-
чистване на пътищата. 
Проверка на „Черномор-
ски фар“ показва, че за 
целта двете общини са 
обявили обществени по-
ръчки за избор на изпъл-
нители. Те включват дей-
ностите по зимно поддър-
жане и снегопочистване 
на общинската пътна мре-
жа и на улиците през зим-
ния период на 2020-2021-а 
година.

В Руен за снегопочист-
ването е предвидена сума 
от 209 166.66 лева, без 
ДДС, които са за почист-
ване от сняг и лед, трети-
ране против заледяване 
на пътните настилки и съо-
ръженията, включително 
подготовка на общинските 
пътища за експлоатация 

през зимния сезон и въз-
становителни работи при 
аварийни ситуации на об-
щинската пътна мрежа и 
местни пътища/улици на 
територията на общината, 
се посочва в поръчката. 
Общинската пътна мрежа 
е с обща дължина от  
118.700 км.

В Сунгурларе сумата е 
малко по-малка – 141 084 
лева, без ДДС. Предмет на 
обществената поръчка е 
предоставяне на комплекс 
от дейности, свързани с 
осигуряване на проходи-
мостта на общинските пъ-
тища на територията на 
община Сунгурларе при 
зимни условия и премах-
ване или ограничаване на 
неблагоприятното влияние 
на снега и леда върху ус-
ловията на движение. 

Включени са предоста-
вяне на услуги по снегопо-

чистване (патрулно и пе-
риодично) на общинските 
пътища до постигане на 
съответните степени и ни-
во на зимно поддържане, 
разчистване на снежни ва-
лове, преспи и снегонавя-
вания и отстраняване на 
уплътнени снежноледени 
пластове. В документация-
та по поръчката се посоч-
ват услуги по обезопася-
ване на общинските пъти-
ща срещу хлъзгане: раз-
пръскване на минерални 
материали и химични ве-
щества.

Предвиждат се предос-
тавяне на услуги по снего-
защита на общинските пъ-
тища чрез окосяване на 
тревни площи, изсичане 
на храсти, отстраняване 
на материали и други пред-
мети в обхвата на пътя, ко-
ито водят до образуване 
на снегонавявания.

Дона МИТЕВА

До 70% от европейците 
стават жертви на фалшиви 
новини. По-голямата част 
от тези новини се разпрос-
траняват не от изкуствени 
алгоритми, а от хората. Те-
зи  на възраст между 50 и 
60 години са най- доверчи-
ви. Причината, която се 
смята за основна е, че те 
не четат съдържанието, а 
разпространяват само за-
главието. Тези данни бяха 
представени  от  проф. Та-
тяна Дронзина от Фило-
софския факултет на Со-
фийския университет  по 
време на срещата на меди-
ите с участниците и гостите 
на заключителния етап от 
проекта на РУО - Бургас и 
Фондация „Европартньори 
2007“ -  „Фактите, моля! 
Борба против фалшивите 
новини - национални и ев-
ропейски политики насоче-
ни към младежта ”.

Младежи и техните пре-
подаватели от 11 области 
на страната имаха възмож-
ност да дискутират с хора-
та, вземащи решения  по 
въпроса, какво може да бъ-
де направено у нас  на  
всички равнища, за да се 
ограничи разпространени-
ето на фалшивите новини. 
В залата присъстваха Зей-
неп Ходжа от МОН, пред-
ставителите на образова-

нието в синдикатите: Янка 
Такева – СБУ и Юлиян 
Петров – „Образование“ 
към КТ „Подкрепа“, народ-
ните представители Ася 
Пеева и Димитър Бойчев, 
областният управител Въл-
чо Чолаков, и зам.-кметът 
Йорданка Ананиева. Те 
поднесоха своите поздрав-
ления към младите хора.

„Не можем до всеки жур-
налист да сложим човек, 
за да следи дали той спаз-
ва закона, нито до всяко 
дете да има полицай, който 
да внимава  дали то не е 
станало жертва на фалши-
ви новини. Но можем да  

се научим да мислим всич-
ки критично и да отхвърля-
ме онова, което не изглеж-
да достоверно и надеждно 
като информация“, катего-
рична е проф.  Дронзина. 
Тя смята, че в хода на пан-
демията фалшивите нови-
ни процъфтяват и това не 
можа да се избегне. „Там, 
където я няма истината, а 
ние все още не знаем исти-
ната за COVID-пандемията 
и какво причинява това 
страшно заболяване, ес-
тествено има и слухове“, 
посочва професорът.

Едни от най-разпростра-
нените фейкове са, че това 

е изкуствен вирус, пуснат 
от: А – Китай, Б - Русия, В - 
САЩ, Г – от друг неизвес-
тен. Не се изключват и  
конспирации за пръст на 
извънземните в коварната 
пандемия. Има варианти 
на фалшиви новини, че ЕС 
няма да помогне и затова 
България трябва да се 
обърне към Евроазийския 
съюз. 

Представители от Варна 
дадоха пример за разпро-
страняване на листовки с 
фалшивото твърдение, че 
няма пандемия и че не 
трябва да се носят маски и 
не трябва да се мият ръце-

те.
„Хубаво е да си мием ръ-

цете, независимо от това 
доколко вярваме в това, че 
има или няма пандемия, 
защото европейците са се 
спасили от много заболя-
вания точно защото  са за-
почнали да си мият ръце-
те“, припомни проф. Дрон-
зина.

Младите хора са родени 
с интернет и добре се ори-
ентират какво се случва 
във виртуалното простран-
ство. Въпреки че имат по-
малък житейски опит „имат 
едно по-добро чувство към 
интернет пространството“, 
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Михаил КОЛЕВ

Историята на Даниела и Пе-
тко от Средец трогна през ля-
тото мнозина. Домът на мла-
дото семейство бе опустошен 
след пламнал пожар на 23 ав-
густ. Щетите от огнената сти-
хия направиха така, че към 
момента в къщата на улица 
„Дружба 9“ да няма условия, в 
които да се живее нормално. 
Преди дни служители от об-
щина Средец започнаха раз-
чистване на жилището, за да 
помогнат за по-бързото раз-
решаване на проблема.

„Изчистихме всички боклу-
ци и ги извозихме. Имахме 
доста работа, покривът е из-
горял целият и е срутен. Към 
момента най-належащо е той 
да се направи, а после всичко 
останало“, заяви Божидар Ка-
малиев, директор на отдел 
„Озеленяване, благоустрой-
ство и чистота“ към община 
Средец.

Пред „Черноморски фар“ 
Даниела заяви, че от Община-

та са й обещали и керемиди за 
покрива, но на този етап няма 
кой да го изгради, а зимата на-
ближава и това ще създаде 
допълнителни затруднения за 
възстановяването на дома. 

„Има още доста работа, но е 
хубаво, че се започнаха някак-
ви дейности. В момента живея 
в Бургас при майка ми, заедно 
с детето. Опитаха се да се слу-

чат някои работи с дъщеря ми, 
но за щастие не успяха. Дете-
то се вижда с баща си на все-
ки две седмици, докато ние с 
него в момента водим дело за 
родителските права“, каза 
още Даниела, която силно се 
надява, че къщата й в Средец 
ще има покрив до зимата и ще 
се намерят хора, които да по-
могнат за това. 

Започна разчистването 
на къща в Средец, 

опустошена от пожар

Георги РУСИНОВ

Служители на МВР  обя-
вяват протестна готовност. 
Това става ясно от съоб-
щение до медиите на най-
големия синдикат на слу-
жителите в МВР. В него 
Управителният съвет на 
СФСМВР изказва „благо-
дарността си“ към члено-
вете на Федерацията към 
Министерския съвет и ръ-
ководството на МВР  за 
"високата оценка", която 
беше поставена на служи-
телите в МВР с класиране-

то им на 35-о място, извън 
списъка с 34 министер-
ства, институти, агенции, 
фондове и др., описани в 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 
от 31.08.2020 г.

„Изключването им от 
увеличението на индивиду-
алните основни месечни 
заплати с до 30%, изглеж-
да,  се приема за адекват-
но оценяване на дейността 
им в изминалите и бъдещи-
те месеци на извънредно 
положение и ситуация, по-
родени от епидемиологич-
ната обстановка. Очевид-

но МВР, което заедно с ме-
дицинските работници в 
цялата страна изнесе ос-
новно тежестта на прила-
ганите мерки и продължа-
ва да търпи най-тежките 
последствия от кризата, не 
е заслужило материален 
стимул. Натрупаните хиля-
ди часове труд, положен 
от колегите при всякакви 
метеорологични условия, в 
непосредствен контакт с 
карантинирани и болни, 
стотиците заболели служи-
тели, рисковете от заразя-
ване предвид първата ли-

ния, на която се трудят, яв-
но са недостатъчни, за да 
се избегне такова силно 
дискриминационно и обид-
но решение. Това е едно 
естествено продължение 
на медийно обещаните и 
неполучени от нас 1000 лв. 
месечно за работещите на 
първа линия. Продължение 
е и на обидно разпределе-
ните по няколкостотин ле-
ва "награди". Определяме 
го като изключително ли-
цемерие и не приемаме 
мястото, отредено ни чрез 
него. Това постановление 

показва, че дадените в 
публичното пространство 
високи оценки за работата 
ни от началото на панде-
мията до ден-днешен са 
били неискрени“, се казва 
в писмото на синдиката.

Последствията според 
тях от тази обида ще бъдат 
за смета на мотивацията 
за работа и в ущърб на со-
циалния мир. Първото та-
кова е привеждането на 
СФСМВР в положение на 
протестна готовност и то 
вече е факт.

„Готови сме във всеки 

момент да започнем пре-
говори за повишаване за-
платите на служителите в 
МВР, достойно за положе-
ния от тях труд и положе-
нието, в което се намират. 
Липсата на такива прего-
вори или на удовлетвори-
телен резултат от тях неиз-
бежно ще доведат до ефек-
тивни протестни действия 
– единственият възможен 
начин, по който още 
веднъж да кажем: "Благо-
дарим“ Ви!“, завършват от 
най-големия синдикат в 
МВР.

В Руен и Сунгурларе  
се подготвят за зимното 
почистване на пътищата

Служители на МВР обявяват протестна готовност

Ученици дискутираха за 
борбата срещу фейковете

Представител на „Черноморски фар“ взе участие в дискусията
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ни те ме дии (БАРМ).

„Черноморски фар“

Дa пpeдлoжи aдeквaтeн и 
cъвpeмeнeн пpocтpaнcтвeн 
мoдeл зa paзвитиe и упра-
вление на територията нa 
община Поморие и дa 
фopмyлиpa пoдxoдящa 
пoлитикa и нopмaтивни 
paмки зa нeгoвaтa peaлизa-
ция, e paмкoвaтa цeл нa нo-
вия Oбщ ycтpoйcтвeн плaн 
(ОУП) на общината. Beчe e 
изгoтвeн пpeдвapитeлният 
пpoeкт, който бе предста-
вен пред целеви групи и 
пред Общински съвет - По-
морие. Пpeдcтoи нeгoвoтo 
oбщecтвeнo oбcъждaнe в 
град Поморие и в населени-
те места, cлeд кoeтo и 
oдoбpeниe oт Eкcпepтния 
cъвeт пo ycтpoйcтвo нa 
тepитopиятa в Общинaтa, 
съобщават от администра-
цията.

„За нас, като общинско 
ръководство, това е от из-
ключително важно значе-
ние, защото с Общия ус-
тройствен план очертаваме 
пътя на развитие и перспек-
тивите пред общината в 
следващите 20 години. Но 
най-важното е, че в изра-
ботването на плана, проек-
тантският екип спази най-
важното ни условие – доку-
ментът да бъде балансиран. 
Благодаря им, защото успя-
ха да намерят този баланс 
между интересите на граж-
даните, на инвеститорите, 
на бизнеса, на неправител-
ствените организации, на 
Общината, но най-вече ба-
ланса между общинския 
център и вътрешността на 
общината. Защото именно 
това дава перспективата за 
развитието не само на град 
Поморие, а на съставните й 
селища, съобразявайки се 
с хората – с поминъците и 
традициите им и с общест-
вения интерес. Развитието, 
това е бъдещето на Общи-
ната и стимул за младите 
хора да останат в нея“, каза 

кметът Иван Алексиев.
Към момента, за терито-

рията на община Поморие е 
налице териториално-ус-
тройствен план, създаден в 
периода 1996 – 1997 година 
при съвсем различна зако-
нова и нормативна рамка и 
различно състояние на Бъл-
гарското Черноморско 
крайбрежие. През 2005 го-
дина Министерството на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството възлага из-
работването на проект за 
изменение на ОУП. След 
необходимите съгласува-
телни действия 2 години по-
късно планът е приет, но не 
е одобрен от тогавашния 
Общински съвет. Промени в 
Закона за Черноморското 
крайбрежие и въвеждането 
на екологичната мрежа „На-
тура 2000” завишават изис-
кванията и налагат актуали-
зация на вече изработения 
план. Следва четирикратна 
отрицателна оценка от Ми-
нистерството на околната 
среда и водите и прекратя-
ване на процедурата. Лип-
сата на този ценен дълго-
срочен документ осезаемо 
спъва развитието на града 
и съставните му селища. То-
ва наложи през 2017 година 
кметът Иван Алексиев да 
стартира нова процедура за 
разработване на ОУП.

Oбщият ycтpoйcтвeн плaн 
нa община Поморие e въз-
лoжeн cлeд проведена oб-
щecтвeнa пopъчкa и подпи-
сан договор през месец ок-
томври 2019 г.

смята професорът от СУ.
Проектът дава възмож-

ност за още по-сериозен 
поглед на всичко онова, 
което излиза в интернет. 
Изследванията показват, 
че повече се лъжат младе-
жите от малките населени 
места, където източниците 
за информация са по-огра-
ничени.

В тази връзка и в конте-
кста на проекта, за пред-
пазване от фалшиви нови-
ни РУО - Бургас, заедно с 
проф. Дронзина планират 
да инициират проекти, 
свързани с медийната гра-
мотност в малките общини 
на Бургаска област.

„Целта на проекта бе да 
обхванем ученици от раз-
лични по големина и отда-
леченост населени места. 
Той претърпя и промени, 
заради пандемията, огра-
ничи се броят на участни-
ците. Надяваме се, че тези, 
които сега са тук, ще мул-
типлицират наученото и то 

ще стигне до повече подра-
стващи в техните населени 
места“, обобщи инж. Вио-
лета Илиева, началник на 
Регионалното управление 
на образованието в Бур-
гас. 

Заедно с учениците край 
морето са и техни препода-
ватели, педагогически съ-
ветници, психолози, както 
и експерти.

Надежда Тодорова, стар-
ши експерт по български 
език и литература от РУО – 
Сливен, е категорична, че 
темата е много полезна. 
„Имаме идея като се при-
берем в Сливен да използ-
ваме опита на колегите и 
да търсим начин да рабо-
тим за предпазване от фал-
шивите новини. Дали ще е 
по проект, дали в дискуси-
онни форми – ще търсим 
начини“, каза тя. 

По нейни думи, открито и 
критично за фалшивите но-
вини трябва да се говори 
още в прогимназията.

КРИМИ
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най-лесно 50-60-годишните Почерпен 
шофьор 
предизвика 
катастрофа 

Пиян шофьор е предиз-
викал катастрофа в ком-
плекс „Славейков“. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Инцидентът 
е станал в района до блок 
30. До него се е стигнало 
след като автомобил 
„Фолксваген Пасат“, упра-
вляван от 46-годишен 
бургазлия, е блъснал 
„Мерцедес“, зад чийто 
волан е бил 22-годишен 
мъж от Пещера. Водачите 
на двата автомобила са 
тествани за употреба на 
алкохол, като апаратът 
отчел положителна проба 
за бургазлията - 2,63 про-
мила. Той е отказал да 
даде кръв за химичен ана-
лиз. Задържан е за срок от 
24 часа. По случая е обра-
зувано бързо производ-
ство.

Хванаха 
младеж с 
трева

Криминално проявен 
младеж е задържан зара-
ди притежание на нарко-
тици. Това съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Служители от Второ 
Районно управление - 
Бургас  извършили про-
верка на 20-годишен бур-
газлия, като намерили и 
иззели 13 свивки със зеле-
на суха тревна маса 
(марихуана). Младежът е 
задържан с полицейска 
заповед за срок до 24 
часа. По случая е образу-
вано бързо производство.

Бургазлийка 
обра 
съгражданин в 
автосервиз

Бургазлийка е задържа-
на заради кражба  в авто-
сервиз, разположен на 
улица „Байкал“, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Установено 
е, че тя е отмъкнала 260 
лева, собственост на 
26-годишен бургазлия. 
Задържаната, която е кри-
минално проявена, е 
направила пълни само-
признания. Работата по 
случая продължава от 
служители на Първо 
Районно управление – 
Бургас.

Готов е ОУП-ът на Поморие

„Черноморски фар“

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен 
договор между Община Поморие, Програмата 
за морско дело и рибарство 2014-2020 и МИРГ 
- Поморие за безвъзмездно финансиране ре-
конструкцията на съществуващата водна кула 
и превръщането й в арт комплекс с музей на 
рибарството, съобщиха от Община Поморие.

Водната кула е била част от водоснабдител-
ната система на град Поморие. Тя представля-
ва резервоар за вода, който е бил ситуиран на 
най-високото място в края на града, но в мо-
мента е в силно амортизирано състояние и не-
възможност да функционира.

Проектът за реконструкцията на разрушено 
и опасно съоръжение предвижда обособява-
не на мултифункционална зала с експозиция 
на различни елементи, свързани с историята 
на града и рибарството, представяни на инте-
рактивни мултимедийни екрани, технически 

зони,   панорамна площадка, паркоустрой-
ство и благоустройство на дворното прос-
транство с изграждане на арт ателиета.

Основната цел на проекта е да се пригоди 
съществуващото съоръжение в съвременно 
такова, което да съчетава функциите на експо-
зиционни площи и други разнообразни култур-
ни дейности, свързани културното и морското 
наследство на града. С цел постигане на съот-
ветните функционални зони и с помощта на 
съвременните архитектурни намеси, ще се по-
стигне ненатрапчив, гостоприемен облик, като 
основният акцент на комплекса ще остане во-
дната кула.

Проектът „Арт комплекс – водна кула – Му-
зей на рибарството, град Поморие“ се финан-
сира по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на 
живот и привлекателността на рибарския ра-
йон“ на МИРГ - Поморие, по Програма за мор-
ско дело и рибарство 2014-2020.

Срок на изпълнение: 24 месеца.

Старата водна кула в Поморие  
ще се превърне в Музей на рибарството

Предстои 
обсъждането му 
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Македония, Сърбия, Албания, 
Хърватия, че и Румъния, както 
и множество екзотични дести-
нации са модерните тази го-
дина предложения за отпраз-
нуване на коледните и ново-
годишни празници. В конте-
кста на пандемията туропера-
торите, които работят с екс-
курзии и почивки в чужбина, 
започнаха да предлагат сво-
ите оферти за онези българи, 
които искат да посрещнат на 
чужда земя следващата годи-
на. Прави впечатление, че в 
контекста на пандемичните ус-
ловия, почти липсват обичай-
ни дестинации като Испания, 
Италия, Франция.

Традиционните Турция и 
Гърция се появяват в офер-
тите, като за втората дори се 
предлагат и допълнителни ус-
луги, включени в цената, като  
попълване на декларации с 
QR-код или правене на PCR-
тест. Така, както писиари-
те бяха част от атрактивните 
първи оферти след като ста-
на възможно да се пътува за 
Турция. 

Една част от празничните 
оферти включват в цената и 
теста, както и по 10 лева за 
попълване на декларацията. 
Други, които са принципно по-
евтини, обаче изрично подчер-
тават, че тези документи тряб-
ва да са налични. 

 Така например 3 нощувки 

със закуски, плюс галавечеря 
в хотел „Secret Paradise 4*“, 
Неа Каликратия - Халкидики, 
струва при ранно записване 
329 лева. Под офертата е запи-
сано: „За влизане на територи-
ята на Република Гърция се из-
исква от всички чуждестранни 
граждани да попълнят онлайн 
формуляр поне 24 часа преди 
пътуването си. Той съдържа 

детайлна информация за от-
правната точка на пътуващия, 
продължителността на пре-
дишни престои в други стра-
ни, както и адреса, на който ще 
отседне в Гърция. Попълненият 

формуляр генерира уникален 
код (QR), който бива прове-
ряван от граничните власти“.  
При същите условия е и по-
срещането на Нова година  с 
3 нощувки със закуски и вече-

ри  и галавечеря в хотел „Porto 
Palace 5*“ - Солун, само че це-
ната е  538 лева.

Нова година в 4-звезден хо-
тел в Атина струва минимум 
449 лева. Цената включва пъ-
туване с автобус, три нощувки 
със закуски. Новогодишната 
вечеря се заплаща допълни-

телно - 145 лева за възрас-
тен и 70 лева за дете до 12 го-
дини. Тестът, който на пове-
чето места е с цена 120 лева, 
ако се прави самостоятелно, 
както и декларацията с QR-
код, която по принцип е без-
платна, са включени в пакет-
ната цената.

„Нова година в Кавала в хо-
тел “Esperia" 3* - със собст-
вен транспорт. 3 нощувки с 
включени закуски и вечери. 
Включен PCR-тест!“  - така 
се рекламира друга офер-
та, а цената за четири дни е 
375 лева. 

Всички екскурзии, посеще-
ния на забележителности и 
атракции се заплащат допъл-
нително, извън базовата цена 
и независимо от това каква е 
избраната дестинация.

Голяма част от туроперато-
рите съветват да се прави за-
страховка „Отмяна на пътува-
не“, която по принцип не е за-
дължителна, но заради пан-
демията е много актуална, за-
щото не се знае до последния 
момент дали ще се реализира 
пътуването. 

За хората с по-дълбоки джо-
бове и вкус към приключени-
ята туроператорските фирми 
предлагат и незабравима Нова 
година на остров Занзибар, ко-
ято трае девет дни. Почивката 
в Танзания е с цена от 3989.89 
лева. В нея не са включени 
разходите за виза – 55 евро 
на човек, доплащане за ран-
но настаняване, както и цена-
те на допълнителните екскур-
зии, която варира от 40 до 85 
евро. Предвидени са и разхо-
ди по 5 евро на човек за бак-
шиш на екскурзовод и шофьор 
на ден. Те се плащат от хора-
та, участвали в дадената екс-
курзия.

Празникът  в Черна гора и 
Дубровник – 4 нощувки в триз-
везден хотел се продава за 340 
лева. В любимия на много бъл-

гари Истанбул цените за по-
срещане на Нова година ва-
рират в широки граници в за-
висимост от звездите на хоте-
ла и от броя нощувки. Средно 
може да се намери оферта за 
около 250-350 лева. Подобни 
са цените за Одрин, Текирдаг, 
Чанаккале и други дестинации 
в южната ни съседка. 

Нова година в Крагуевац, 
Сърбия, струва 449 лева, за 
Белград има и по-скъпи офер-
ти. Наздравица в Сараево 
може да се вдигне срещу 560 
лева и тридневен престой в до-
бър хотел, а пък в Охрид или 
Скопие, при съседите от запад, 
цената за подобно удоволст-
вие е между 360 и 530 лева. 

Румънците това лято на-
правиха туризма, особено по 
Северното Черноморие. За зи-
мата не липсват оферти за по-
срещане на празниците в се-
верната ни съседка. Срещу 
380 лева може да се вдигне 
новогодишна наздравица и в 
Букурещ. 

Това са цените за ранни за-
писвания. Следващия месец те 
ще скочат с още 10-20%.

Включиха и PcR-теста  
В офертите за чужбина 
 Комшийските дестинации 
са на мода

 Туроператорите съветват 
туристите да си правят 
застраховка „Отмяна на 
пътуване“

Турция си остава предпочитана за посрещане на 
Нова година, особено сега, когато паднаха ограниче-
нията, свързани с пандемията

Солун, Гърция е близо до границата, условията за туризъм са от-
лични

Атина, столицата на съседна Гърция, е предпочитана от българи-
те за всякакъв вид почивки

Нова година на брега на Охридското езеро е неза-
бравимо преживяване

ЗА НОВА 

ГОДИНА

„Черноморски фар“

700 жалби за провалени ту-
ристически пътувания са по-
стъпили в Комисията за защи-
та на потребителите от обявя-
ването на извънредното по-
ложение, през месец март. 
В същото време от туристиче-
ския бранш настояват за дър-
жавна помощ от 150 милиона 
лева, защото са заплашени от 
масови фалити.

От туристическия бранш 
предлагат облекчаване на ре-
жима на пътуванията в усло-
вията на пандемия. Вместо 
задължителната карантина, 
която ни блокира за 10 или 14 
дни, те настояват да важи ре-
зултатът от PCR- тест.

В писмо, изпратено от 
Асоциацията на туристиче-
ските оператори и агенции до 
ключови министерства, се по-
сочва, че карантинните мер-
ки имат разрушителен ефект 
върху трансграничните пъту-
вания и унищожават шансо-
вете за възстановяване на 
туристическия сектор.

Според Димитър Попов от 
Асоциацията на български-
те туроператори и туристи-
чески агенти, туристически-
ят бранш е в почти пълен ко-
лапс, именно защото много 
туристи имат карантина след 
прибирането си от България, 
но има проблем и при изхо-
дящия туризъм, за българи-
те, които пътуват в конкрет-
ни дестинации.

„Инициативата е на немски-
те туроператори, които изди-
гат лозунга „По-добре тест, от-
колкото домашен арест“. Това 

до известна степен ще позво-
ли и ще облекчи пътуванията 
особено за близките пазари“, 
коментира Димитър Попов в 
рубриката „Чети етикета“.

Според Бойко Христов, от 
Външно министерство, това, 
което ще започнат да правят 
европейските държави е да 
има еднаква нотификация за 
оценка на риска по отноше-
ние на пандемията.

„Ще се възприеме райони-
ране на риска от коронави-
рус, което означава, че ако 
се правят някакви рестри-
кции, те ще бъдат само върху 
конкретни райони, а не върху 

цялата страна. Би могло от-
рицателният тест да замени  
карантината“, посочи Бойко 
Христов.

„Нашите очаквания бяха, че 
още на 15 юни, когато ЕК за-
седаваше по този въпрос, ще 
има единни критерии. И тези 
критерии трябва наистина да 
са съизмерими с опасност-
та от заразата. Основните 
и притеснения са, че мерки-
те са твърде строги и не от-
говарят на заразата“, посо-
чи в отговор представителят 
на туроператорите и турис-
тическите агенции – Димитър 
Попов.

Тодор Стоянов и съпругата му сега трябваше да 
се връщат от почивка в известния турски курорт 
“Бодрум“. Заради пандемията и това, че са в рис-
ковата група, решават да се откажат от пътуване-
то, предаде Би Ти Ви.

„Аз и сега искам да отида, но не мога да си поз-
воля 22 часа в автобус, в който има над 85 човека. 
Това са 100 човека в един контейнер, просто няма 
глътка чист въздух, особено за рисковата група“, 
обяснява Тодор Стоянов.

Обръщат се към туристическата агенция, но от 
там обясняват, че не могат да се откажат.

„Взехме да четем със съпругата ми всички тези 
ситни шрифтове и се оказа, че имат точно опреде-
лен срок, в който  може да се откажеш. Три дни пре-
ди да изтече срокът ние изпратихме писмено мол-
ба да се откажем, искане да бъде канселирана, за-
крита нашата оферта, като се надявахме дори да 
ни върнат тези пари – по една пенсия, които бяхме 
дали“, обяснява Тодор Стоянов.

Според туристическата агенция пари при отказ 

може да се върнат само в: 7-дневен срок от пла-
щането.

„Това са субективни причини, някой че го е страх. 
При положение, че пътуването е потвърдено, всички 
други пътници са си доплатили, програмата се реа-
лизира, някой се отказва, защото го е страх и ние 
сме длъжни да му върнем парите“, посочват от ту-
ристическата агенция.

Тодор и съпругата му имаха застраховка „Отмяна 
на пътуване“, но застрахователят също отказва да 
възстанови парите.

Застрахователите отказаха коментар, всичко било 
описано в договора. Тодор няма да води съдебни 
дела, дори е съпричастен с кризата в туристическия 
бранш. И сега мечтае за ново пътуване, но вече със 
заплащане на място.

Ваучер или заместващ пакет?

Игнат Арсенов от Комисията за защита на потре-

бителите обясни, че това са често срещани случаи 
и това зависи от дестинацията, в която иска да пъ-
тува. „Ако там има обективно препятстване на пъ-
туването, той може да се откаже и да си иска па-
рите обратно“, посочи той.

Когато туроператорът отмени пътуването и то не 
се осъществява, тогава законът казва, че той тряб-
ва да възстанови парите на потребителя, уточни 
още Игнат Арсенов.

По думите му заради пандемията са приети някои 
правила – на първо място, туроператорът може да 
предложи ваучер при отменено пътуване, но пъту-
ващият не е задължен да го приеме. Ако той откаже 
ваучера, тогава туроператорът  и потребителят мо-
гат да се споразумеят за заместващ пакет.

Потребителят обаче не е задължен да приеме и 
това, обясни още Игнат Арсенов. „Ако пътуването 
е отменено до края на 2020 година, тогава потреби-
телят може да откаже и двете оферти и да си полу-
чи парите обратно. Тогава  ще бъде отложено не за 
14 дни, а до 1 година“, посочи Арсенов.

какви са правата ни  
при отказана почивка

Пенсионери от Бургас се отказват от мечтаната  
ваканция и се сбогуват с платените авансово пари

заради 
пандемията: 
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На 8 октомври 2020 годи-
на, Президент на Ротари клуб 
- Айтос Тодор Иванов по-
срещна в Айтос Дистрикт гу-
верньор 2020-2021 Илиян Ни-
колов. Преди официалната 
среща с членовете на Рота-
ри клуб - Айтос, Дистрикт гу-
верньорът на ротарианската 
2020-2021 година посети кме-
та на Община Айтос Васил 
Едрев. В кабинета на градо-
началника Николов предста-
ви целите на Дистрикт 2482 
България, мотото на година-
та - РОТАРИ ОТВАРЯ ВЪЗ-
МОЖНОСТИ и приоритетите 
на организацията в национа-
лен мащаб.  

На срещата с кмета Тодор 
Иванов представи съвмест-
ни проекти на Ротари - Айтос 
и Община Айтос - акцентът 
беше поставен върху идеята 
за изграждането на паметник 
на композитора Филип Кутев. 
Обсъдени бяха възможност-

ите за място на паметника и 
консурс за избор на изпълни-
тел. Според кмета Васил Ед-
рев, най-подходящото място 
за паметник на големия ай-
тозлия е в близост до откри-
тата сцена в парк “Славеева 
река”, където да бъде обосо-
бен комплекс в памет на най-
известния айтозлия за всич-
ки времена. Архитектурно-ди-
зайнерски проект, одобрен с 
конкурс и определяне на мяс-
тото на монумента от общ-
ността, са според Дистрикт 
гуверньора, стъпките, които 
Общината и Ротари трябва да 
направят заедно за реализи-
ране на дългогодишната идея. 
“Същността на тази ваша цел. 
е един истински художествен 
конкурс, на който се появяват 
най-добрите идеи”, категори-
чен беше  Николов.

Бяха представени и общи 
инициативи, свързани с рабо-
тата с децата и младите хора, 
със здравеопазването, обра-
зованието, културно-истори-
ческите паметници и спорта. 
И градоначалникът, и Тодор 
Иванов подчертаха добро-
то сътрудничество между ай-
тоските ротарианци и общин-
ската администрация. Иванов 
благодари за партньорство-
то на Община Айтос, свърза-
но с инициативата на Рота-
ри - Айтос за осветяване на 
паметника “Аетос с орела” в 
края на града. “Общината ни 
съдейства за почистването 
и за осигуряването на стро-
ителните материали. Имаме 
пълната подкрепа на кмета и 
председателя на Общинския 
съвет, които също са ротари-
анци от основаването на клу-
ба”, каза още Иванов.

Илиян Николов представи 

генезиса на ротарианството 
- с начина, мисълта и обста-
новката, в която “през 1905 
година се е пръкнала идеята 
за Ротари”. “Идеята, която до 
такава степен се оказва жиз-
неноспособна, че вече 116 го-
дини, тръгнала от Чикаго, по-
кри целия свят. Над 1200 000 
са ротарианците в света, а 
близо 2000 сме ротарианците 
в България, и то след възста-
новяване на ротарианството 
в 1991 година. В София клу-
бовете са вече 14. Същест-
веното е, че всичко се случ-
ва в една обстановка, в коя-
то САЩ, в началото на ХХ-и 
век, са в период на едно по-
вече от половинвековно не-
прекъснато позитивно разви-
тие на стопанството, и въоб-
ще на живота в тази част на 
света. И тогава точно, умове-
те са били завладени от идея-
та, че на бизнеса най-голямо-
то достойнство, което можеш 
да му дадеш да се развива - е 
свободно да се развива. Това 
е прословутата теза: «Оста-
ви го сам да се развива!». И 
в момента, в който има един 
вече достатъчно развит и сво-
бодно развиващ се бизнес в 
частни ръце, и общинско ръ-
ководство, което е в една дос-
та добра степен на регулация, 
и в същото време внимателно 
подпомага бизнеса, без да му 
пречи, точно в такъв момент 
се вижда, че все пак има не-
доизкусорени неща, и е ну-
жен един трети поглед, кой-
то да даде акцента и да по-
сочи проблема. И именно, в 
едно такова свободно обще-
ство, завладяно от идеята за 
свободна инициатива, се съ-
държа една група от хора, 
много добри професионали-

сти в много различни обла-
сти, които са в състояние да 
съберат бизнеса и общинско-
то ръководство - допълнител-
но, в някои моменти, в които 
да доизчистят проблематика-
та на място. 

Така се ражда идеята за 
Ротари клуб във всеки град, 
която тръгва по света. От-
тук, безспорна е свързанос-
тта на местната власт, биз-
наса и ротарианството, раз-
бира се, в зависимост от ни-
вата на развитие и съответ-
ните недъзи в отделните стра-
ни. Лично аз мисля, че нещата 
до такава степен са обвърза-
ни, че според нивото на раз-
витие на бизнеса и местната 
власт в една община, може да 
бъде определено и нивото на 
ротарианството. И обратно. 
В тази връзка - категорично 
си даваме сметка, че Ротари 
без плътен контакт с местна-
та власт, всъщност няма въ-
обще място в цивилизаци-
ята. Важното е и местната 
власт да усети, колко нейна-
та собствена функция позво-
лява успешното развитие на 
един местен Ротари клуб. Ако 
това нещо се е разбрало във 
всеки град и във всяка общи-
на, това означава, че вървим 
в правилната посока”, каза в 
Айтос Илиян Николов. А кме-
тът и ротарианците бяха еди-
нодушни, че посоката, в коя-
то вървят е правилната. И по-
сочиха още общи инициати-
ви, които обсъждат и подгот-
вят заедно в интерес на цяла-
та общност.

Дистрикт гуверньорът беше 
приятно изненадан от добро-
то взаимодействие между Об-
щината и Ротари, и подчерта 
предимството на малките на-
селени места и плюсовете на 
добрите контакти между хо-
рата там. “В големите градове 
ситуацията е несравнимо по-
печална, отколкото в малки-
те”, заяви още Николов.

Дистрикт гуверньор 2020-
2021 връчи на кмета Васил Ед-
рев флагче с мотото на Рота-
ри за ротарианската година, 
градоначалникът върна жеста 
с издания за историята и на-
стоящето на Айтос. 

“Ние от Ротари заедно 
виждаме свят, в който хора-
та се обединяват и предпри-
емат действия за създаване 
на трайна промяна по цяла-
та земя, в нашите общности 
и в самите нас”, каза пред 
«Народен приятел“ Дистрикт 
гуверньор 2020-2021 Илиян 
Николов. 

Още на стр. 3

19.10 2020 г., 18.00 часаа, площад “Свобода”
Спектакъл “14 години Танцова формация 
“ПЕТЛИТЕ”

20.10 2020 г., 17.00 часа, Ритуална зала на 
Община Айтос
Откриване на изложба на НЧ “Васил Левски 
1869” 
 “Из историята на моя град - Каменоделното 
училище”

21.10.2020 г., 18.00 часа, Военен клуб - Айтос
Предпразнично “Да попеем с Татяна Йотова”

23.10 2020 г., 17.00 часа, Етнографски 
комплекс “Генгер”
Ученически Фотоконкурс „Трите братя - от 
различен ъгъл” - резултати и награди

24.10.2020 г., храм “Св. Димитър”
09.00 часа - Посрещане на иконата с мощи на 
Св. Ефрем Нови 
18.00 часа - Молебен за здраве пред иконата 
на Св. Ефрем Нови
19.00 часа, НЧ “Васил Левски 1869”
Прожекция на филма “Светецът светкавица”, 
автор Ангел Бончев. Вход свободен.

26 октомври 2020 г. - Димитровден 
9.00 часа, храм „Св. Димитър Солунски”

Празнична Света Литургия
10.30 часа, площад „Свобода”

Литийно шествие. Тържествено откриване на празника 
Водосвет за здраве и благоденствие 

11.00 часа - Концерт на народните певици СЕСТРИ ДИНЕВИ
18.00 часа - „Айтос празнува” с ГРУПА G.R.A.S. 

и с младото дарование ВАЛЕРИА ВОЙКОВА

28 октомври 2020 г., 15.30 часа, НЧ “Пробуда”  - с. Пирне
“95 години читалище в село Пирне” - юбилеен концерт

29 октомври 2020 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869”
Тържествен концерт “С поклон за будителите на Айтос”
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

13-15 ОКТОМВРИ 2020, бр. 415

Арх. Илиян Николов, Дистрикт гуверньор 2020-2021 
на Ротари България, на официална визита в Айтос

Арх. Николов връчи на кмета Васил Едрев флагче с 
мотото на Ротари за ротарианската 2020-2021 г.

Кметът и ротарианците разговаряха за общи проекти в интерес на айтозлии

Арх. Николов  
се срещна с кмета 
Васил Едрев  
и с приятелите от 
Ротари - Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ПРазнИчна ПРОгРаМа

ДИМИТРОВДен 2020



Станимир генеВ

На жалкото подобие на 
терен на “стадиона” в село 
Планиница, по-твърд и от 
асфалтова настилка, отбо-
рът на “Вихър” - Айтос тряб-
ваше да играе футбол - по-
редна среща от първенство-
то на „А“ Областна група на 
4 октомври т.г.

Ами, няма как да се играе, 
честно казано, и не го каз-
вам да се оправдая за загу-
бата на “Вихър” с 2:0 от отбо-
ра на “Балкан” (Планиница). 
Просто исках да видите при 
какви условия, БФС Бургас 
позволява да се играят фут-
болни срещи! 

Момчетата, които игра-
ят футбол не са професио-
налисти, всички те работят 
и нещо друго, и няма нуж-
да да си трошат краката на 
това ужасно нещо, нарече-
но футболен терен. В 21-ви  
век, на това “игрище” няма 
елементарни условия и в 
съблекалните. Няма вода - 
студена, пък какво да гово-
рим за топла… Да не гово-
рим, че трябваше да гоним 
нонстоп кокошките от тере-
на, явно свикнали ежеднев-
но да се подвизават на сел-
ския стадион.

А какво да кажем за сре-
щата - футбол нямаше, за-
щото на подобно нещо фут-

бол не се играе. Отделно от 
това, имаше и главен “герой” 
на мача - главният съдия Пав-
лин Тютюнджян. Той невед-
нъж ни е “рязал” през кръ-
ста, но на 4 октомври над-
мина дори и себе си! То не 
бяха грешни отсъждания, то 
не бяха затваряния на очи, 
несвирени дузпи в полза на 
“Вихър” и несъществуващи 
червени картони! И тук ще 
цитирам Димитър Димитров 
- Херо, треньор на “Берое” 
(Стара Загора), след тeхния 
мач, на друг терен, но в съ-
щия ден. Херо избухна сре-
щу съдийството: “Безобраз-
но! Съдията ни уби!”. Точно 
същото могат да кажат тре-
ньорите и футболистите на 
“Вихър” (Айтос) след мача 
в Планиница. Да, загубихме 
мача, но снимките говорят 
достатъчно. 

Не може и да става срав-
нение с терена, който  
ФК “Вихър” предложи 
като домакин на мача със 

“Странджанец” (Царево) на 
10.10.2020 т. г. Както винаги 
- перфектно подготвен, при-
личащ на зелен килим терен, 
очертан идеално. В отбора 
на домакините, като титуля-
ри започнаха и футболисти, 
които отсъстваха в послед-
ните мачове - Пламен Кос-
тов на вратата, Руси Христо-
зов на върха на атаката, Ем-
рах Ферад на типичния си 
пост на крилото и Йоджан 
Махмуд също в атака. Това 
беше печеливш ход за тре-
ньора на “Вихър” Айтос Ми-
лен Минчев, особено след 
неприятната загуба на отбо-
ра миналия кръг от амбици-

озния отбор на Планиница. 
Нужно беше самочувствие-
то на отбора да се върне на 
познатото ниво. Пред дос-
татъчно публика, в която се 
забелязаха и съгледвачи на 
отбори, с които ни предсто-
ят мачове, футболистите на 
“Вихър” излязоха достатъч-
но мотивирани да покажат, 
че са по-добрият отбор. И 
резултатът не закъсня - след 
чудесен пас към Голмайстор 
№ 1, Руси Христозов отбеля-
за за 1:0. Малко след това, 
плеймекърът Диян Златев с 
мощен удар накара врата-
ря на Царево за втори път 
да вади топката от мрежа-

та. Добрата игра на отбора 
продължи и с гол на Емрах 
Ферад за 3:0, след него се 
разписа и Йозджан Махмуд, 
който елегантно насочи топ-
ката към вратата на против-
ника за 4:0. След почивката, 
отново Йоджан Махмуд на-
дигра сам няколко защитни-
ка и отбеляза подобаващо за 
5:0. А треньорът Милен Мин-
чев даде шанс на младото 
поколение, което тепърва ще 
доказва какви таланти раж-
да школата на Айтос - в игра-
та влязоха Димитър Киряков, 
Гюнай Зекерие, Джем Дже-
милов, своя дебют в мъж-
кия отбор направи и Симе-

он Матев. За 6:0 се разписа 
Росен Йовев, а след него и 
Станислав Стоянов се дока-
за с гол за 7:0. През първото 
полувреме и в края на мача 
няколко доста добри изяви 
имаше и вратарят Пламен 
Костов, който отново се за-
върна в родния клуб. 

Следващата седмица ни 
предстои доста труден мач 
като гости във Ветрен на от-
бора на „Звезденбург“, в кой-
то отново се завърнаха дос-
та от звездите, които почива-
ха в първите кръгове на пър-
венството! Да пожелаем ус-
пех на отбора на „Вихър“ в 
това тежко гостуване!

Видимо повишен е инте-
ресът на айтозлии към фут-
болните срещи на градския 
стадион “Крум Делчев”. В 
извънредната обстановка, 
май само футболът ни ос-
тана... Такъв беше комента-
рът на феновете на 7 октом-
ври, на футболната среща на 
юношите на ФК ,,Вихър”- Ай-
тос и ФК ,,Хаджи Димитър”- 
Сливен. Мачът се проведе 
след двуседмична пауза в 
Областното първенство по 
футбол при юношите стар-
ша възраст.

Ето какво сподели след 
мача треньорът Борис Ни-
колов: “Срещата започна 
трудно за нашите ,,вихруш-
ки”. До 20-ата минута, гос-
тите от Сливен водеха в ре-
зултата с 3:0, след грешки в 
нашата защита. Но момчета-

та показаха силен дух и мо-
тивация за победа. Да, това 
бяха нашите „ВИХРУШКИ”, 
които след чудесна игра и 
много голове стигнаха до 
равния резултат 4:4. Може-

ха да се поздравят и с побе-
дата, но пропуснатата дузпа 
и многото пропуснати поло-
жения доведоха до равен-
ството. Невероятна беше иг-
рата на нашия нападател и 

капитан на отбора - Дими-
тър Киряков, който вкара 4 
гола. Благодаря ви, момче-
та, за силата и духа, които 
показахте! Напред и още по-
беди, „ВИХРУШКИ”!
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„Вихър“ пребори Царево на свой терен със 7:0

Със специален пода-
рък кметът Васил Едрев 
изненада учителите-ве-
терани от Клуб “Вяра”- 
Айтос по повод Между-
народния ден на учителя 
- 5 октомври. С уважение 
и признание за дългого-

дишния им принос към 
образованието на общи-
на Айтос, градоначални-
кът им подари едно не-
забравимо пътуване до 
забележителностите на 
Поморие.
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Теренът в Айтос - винаги перфектно подготвен, приличащ на зелен килим, 
очертан идеалноТеренът в Планиница

Кокошки на 
стадиона и 
лошо съдийство 
на мача в 
Планиница, 
оплакаха  
се айтозлии

Благодаря Ви, момчета,  
за силата и духа, които показахте!

Кметът изненада 
ветераните за 

Деня на учителя 

В област Бургас опитите 
за телефонни измами са за-
честили през последни дни. 
От РУ-Айтос отново напом-
нят кои са най-честите схе-
ми, използвани от ало-измам-
ниците:

Обаждането обикновено е 
по стационарен телефон от 
интелигентен и добре зву-
чащ мъжки глас, представящ 
се за ръководен полицейски 
служител. Мнимият служител 
обяснява, че се нуждае от съ-
действие във връзка със за-
държането на телефонни из-
мамници и звъни, за да преду-
преди за предстоящото обаж-
дане. Очаква съпричастност, 
изразяваща се на първо вре-
ме в осигуряване на парични 
суми или златни накити, които 
да се предоставят, като при-
мамка на измамниците. Обе-
щанието е, че при приключва-
не на операцията, парите ще 
бъдат върнати на собствени-
ка. На втори план непознати-
ят се опитва да склони събе-

седника си да оказва безре-
зервно съдействие на „теле-
фонния измамник”. По този 
начин, той ще бъде задържан 
максимално бързо, обяснява 
на потенциалната си жертва 
ало-измамникът.

РУ-Айтос призовава граж-
даните да повишат бдител-
ността си по отношение полу-
чаването на съмнителни теле-
фонни обаждания. Необходи-
мо е да проведат превантив-
ни разговори със свои близки, 
за да не станат лесна жертва 
на измама. Измамниците из-
ползват различни сценарии, 
но винаги искат пари или цен-
ни вещи, сред които и злат-
ни накити.

Сред най-честите схеми за 
осъществяване на телефонни 
измами освен „оказването на 
съдействие на полицейски слу-
жители при задържането на те-
лефонни измамници” са:

• Катастрофа с жертва, пре-
дизвикана от близък роднина, 
който е задържан в ареста и 

за освобождаването му е не-
обходима крупна сума пари;

• Болен от (свински, птичи 
грип, ебола или друга актуал-
на болест) близък роднина, 
който е настанен в болнично 
заведение и за спасяването 
му е необходима скъпостру-
ваща ваксина;

• Настъпила трудова злопо-
лука (гръмнал бойлер или друг 
електроуред), възникнал по-
жар или взривена бомба, при 
който инцидент е пострадал 
тежко близък роднина. За да 
се извози в специализирана 
столична болница с хеликоп-
тер и да се предприемат опе-
ративни действия, е необходи-
ма крупна сума пари;

• Пътен инцидент, при кой-
то на близкия роднина са за-
сегнати крайниците. За опе-
ративната намеса и поставя-
нето на златни пирони е необ-
ходима крупна сума пари или 
ценности;

• За отпускане на допълни-
телни пари към пенсията (по-

мощ за закупуване на лекар-
ства /енергийна помощ), друг 
тип социално подпомагане е 
необходимо крупната сума 
пари или ценности да се пре-
доставят на мнимия служи-
тел на „Социални грижи” или 
„Пенсионното”, за да може 
възрастният човек да попад-
не в графа „крайно нужда-
ещ се”;

• Освобождаване на колет-
на пратка от чужбина, съдър-
жаща валута в големи разме-
ри, скъпоструващи лекарства 
или ценни предмети;

• Осъществяване на изгод-
на сделка от близък роднина 
по закупуването на климати-
ци, електроуреди и др. от го-
лям търговски обект и други.

По време на телефонната 
измама непознатият се стре-
ми да държи своята „жерт-
ва” непрекъснато по телефо-
на, като не й дава възмож-
ност да се свърже със свои 
роднини и да им съобщи за 
проблема.

Зачестяват опитите за телефонни измами в областта



Със стотици хиляди непо-
требни пластмасови капач-
ки, събрани в “Голямото сър-
це на Айтос”, айтозлии са 
сред най-активните в под-
крепа на идеята за закупу-
ването на реанимобил за 
бебета.

Община Айтос, населени-
те места, училищата, детски-
те градини, институциите и 
гражданите отдавна са моти-
вирани да събират непотреб-
ни пластмасови капачки, и 
от години подкрепят благо-
родната екологична кампа-
ния. Събраните в 
“Сърцето” и по 
места капач-
ки, Общи-
ната отно-
во тран-
спорти-
ра до 
област-
н и я 
град. 

Г л а -
вен ор-
ганиза-
тор за 
прибира-
нето и из-
возването на 
капачките в Об-

щ и н с к а -
та адми-

нистрация е 
екологът Катя 

Иванова. В края на минала-
та седмица айтозлии с гор-
дост изпратиха поредното 
количество капачки с искре-

ната надежда и радост, че са 
част от инициативата, която 
спасява животи.
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Без много шум Айтос 
продължава инициативата, 

която спасява животи

- г- н николов, 
мотото на тази ро-
тарианската годи-
на е РОТаРИ ОТ-
ВаРЯ ВЪзМОЖ-
нОСТИ. Какъв е 
смисълът, кой-
то Ротари влага в 
това послание?

- Съвременният 
свят предлага без-
брой възможности, 
а Ротари има капа-
цитета и се вписва 
адекватно в модер-
ната среда. Ротари 
не е просто клуб за 
присъединяване, а 
място за осъзнаване 
на своя потенциал – 
той е покана за без-
брой възможности 
– от засаждане на 
дърво до изкореня-
ване на полиомиели-
та в света. Важно е 
да бъде осъзнато, че 
Ротари създава въз-
можности и за сами-
те нас, ротарианците – Ро-
тари е и школа за лидери. 
Всичко, което правим, отва-
ря още една възможност за 
някого, някъде ... !

- Според Вас, кое е най-
важното - къде поставяте 

акцента на тази ротариан-
ска година?

- Това, което е най-важно-
то в настоящия момент, и ко-
ето е във фокуса и на вни-
манието и заниманието на 
целия Ротари Интернешъ-
нъл е до каква степен пан-

демията COVID-19 влияе на 
нашата инициативност, на 
възможността клубовете да 
се събират, на възможност-
та клубовете да беседват, 
на възможността клубове-
те въобще да водят своята 
рутинна ротарианска дей-
ност. Това, в много голяма 
степен е може би най-голе-
мият проблем - комуникаци-
ите в световен мащаб, голе-
мите събития - всичко е от-
менено към този момент. 
Включително, клубовете се 
събират сравнително ряд-
ко. В общи линии, проспери-
ра в момента, възможност-
та за онлайн видеоконфе-
рентни връзки и всички ста-

ват все по-големи и по-голе-
ми специалисти в технологи-
ите. Но това от друга стра-
на възпрепятства сериозно-
то развитие на инициативи-
те на ротарианството. Това 
категорично е най-голямата 
тема през тази година. От-
там нататък имаме една сим-
биоза между традиционни 
ценности, които вече имат 
116-годишна история, които 
правят нашата организация 
стабилно консервативна - от 
една страна. От друга стра-
на, Ротари, в тези 116 годи-
ни проявява завидна въз-
можност да се модернизи-
ра и непрекъснато да бъде 
на фокуса на развитието на 

съвременната цивилизация. 
Хубавото на факта, че ние 
сме огромна международна 
организация е, че си влияем 
помежду си, и това на хора 
като мен, ни дава увереност-
та, че ротарианството, спе-
циално в България, би мог-
ло, и би следвало да е, и не 
в малка степен е, ще го на-
река, флагман на установя-
ването на модерността, на 
съвременната цивилизация 
и на българска основа.

- Има ли Ротари инициа-
тиви за COVID-19, и как се 
вписва Ротари България в 
Ротари Интернешънъл?

- Многократни и много-

странни са нашите инициа-
тиви за COVID-19. Ротариан-
ството има рефлекс, вклю-
чително и в България. Вече 
достатъчно сме се понаучи-
ли в годините. Защото, ние 
много достойно се включва-
ме в ротарианското движе-
ние между Първата и Втора-
та световна война - Европа, 
практически е областта, в 
която американската идея, 
по англосаксонска линия, 
през Британските острови, 
се проявява на целия конти-
нент, условно казано между 
20-ата и 40-ата година на ХХ 
век. Горе-долу в средата, в 
1933 година, много достой-

но тогавашна България се 
включва с чартирането на 
първия клуб в София. И по-
ради добре известните ис-
торически особености, за 
50 години е прекратена дей-
ността на ротарианството, а 
през 1991 година - възстано-
вено. За 30 години, оттогава 
до днес, вече имаме едно 
много сериозно импланти-
ране на световните идеи на 
ротарианството и в Бълга-
рия. Но това, което е също 
много показателно за Рота-
ри е, че слага акцент върху 
местните специфики, което 
прави ротарианството още 
по-богато в ценността си.
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Ротари е флагман на модерността на българска основа

Още в средата на месец 
септември започна набира-
не на преброители и контро-
льори за предстоящото през 
януари и февруари 2021 го-
дина Преброяване на насе-
лението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 
година кандидатите тряб-
ва да подадат заявление по 
образец в общината, в коя-
то искат да бъдат наети. До-
кументите за кандидатства-
не ще може да бъдат изтег-
лени от сайта на Преброя-
ване 2021 и сайта наа Об-
щина Айтос.

При предстоящото пре-
брояване ще бъдат ангажи-
рани над 23 000 преброите-
ли и около 6000 контрольо-
ри, които ще преминат спе-
циални обучения и ще подпи-
шат декларация за опазване 
на статистическата тайна на 
получената информация.

Най-подходящи са хора, 
които имат поне средно об-
разование, занятие в ико-
номическата и финансовата 
сфера, с технически позна-
ния и практикуващи социал-
ни дейности и администра-
ция, както и студенти. Разби-
ра се, трябва да бъдат кому-

никативни. Преброителите 
ще бъдат с „работно време” 
от 8.00 сутрин до 20.00 часа 
вечер, включително събота и 
неделя. Това е времето, през 
което те имат право да посе-
щават домакинствата от тех-
ния преброителен участък. 
Преброителите ще се леги-
тимират със служебна кар-
та, издадена от НСИ.

Всеки преброителен учас-
тък включва около 200-250 
души и 80 жилища. Един кон-
трольор ще координира ра-
ботата и ще отговаря за ня-
колко преброители. Запла-
щането на преброителите ще 
бъде индивидуално и ще за-
виси от броя на преброените 
лица, жилища и сгради.

От сайта на Общината 
айтос www.aytos.bg, в раз-
дел 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

Арх. Илиян Николов, Дистрикт гуверньор 2020-2021, Дистрикт 2482 България в Айтос:

Голямото сърце 
на Айтос

Екологът Катя Иванова подготвя за транспортиране поред-
ното количество пластмасови капачки 

Арх. Илиян Николов, Дистрикт 
гуверньор 2020-2021

Дистрикт гуверньор 2020-2021 с Президента на 
Ротари-Айтос Тодор Иванов и ротарианеца Иван 
Иванов

В ресторант “Старата къща” в Айтос се състоя официалната среща на Дис-
трикт Гуверньора на Ротари България с Ротари клуб - Айтос. Събитието беше 
уважено и от асистент Дистрикт гуверньора Даниела Андреева

“Нашият приятел Федя Чиликов участва в предва-
рителния Ротариански обучителен семинар за елект 
президенти, който се проведе в Карнобат”, съобщи-
ха от Ротари клуб - Айтос, с пожелание за успех към 
всички бъдещи президенти на клубове!

Градоначалникът изненада арх. Николов с книга 
за историята и настоящето на Айтос

Дистрикт гуверньор 2020-2021 Илиян 
Николов е по професия архитект,  
членува в РК „София-Сердика“



През 1998 година, водени 
от желанието да се създаде 
нова традиция в историята на 
българските общини, която да 
свързва миналото, настояще-
то и бъдещето на местното са-
моуправление в България, де-
легатите на Общото събрание 
на Национално сдружение на 
общините вземат решение от-
белязването на Деня на бъл-
гарската община да бъде на 12 
октомври.

Причината да бъде избран 
точно този ден е, че на 12 ок-

томври през 1882 година в брой 
117 на Държавен вестник е пуб-
ликуван първият Закон за об-
щините и градското управле-
ние. В него за първи път се ре-
гламентира дейността на об-
щинските съвети, на кметове-
те и техните помощници.

Българската община играе 
важна роля през различните 
исторически периоди от раз-
витието на държавата. Идеята 
за установяване и разгръща-
не на местното самоуправле-
ние е заложена още в първа-
та демократична Конституция 
на самостоятелната българска 

държава - Търновската, приета 
на 16 април 1879 година. През 
1991 година в новата Конститу-
ция е записано, че “Република 
България е единна държава с 
местно самоуправление”. Кон-
ституцията определя община-
та, като “основна администра-
тивно-териториална единица, в 
която се осъществява местно-
то самоуправление”.

Заедно с всички български 
общини, на 12 октомври праз-
нува и Община Айтос. 

За първи кмет на Айтос се 

сочи Божил Сапунов (баща на 
създателя на вестник “Народен 
приятел” Никола Божилов). Ед-
новременно с това Айтос има 
и околийски началник – руски-
ят капитан Краузе. Той заемал 
поста една година – до 24 яну-
ари 1879 година. С администра-
тивното деление на страната 
през 1879 година, Айтос става 
околийски център на богат зе-
меделски район с обща площ 
1775 кв. км и 22500 души населе-
ние. Кмет на града е Димо Же-
лезов (1879-1882 г.). Управлени-
ето му е свързано с аграрните 
преобразования в Айтос и ра-

йона. През 1884 година грани-
ците на Айтоска околия включ-
ват 64 населени места с общо 
23303 души население. Тога-
ва кмет на града е Константин 
Кърклесийски (1884-1886 г.).

След освобождението, ру-
ският капитан Краузе оставил 
добре организирано околийско 
управление с околийски упра-
вител на Айтос. След него око-
лийски управители са после-
дователно Йови Воденичаров, 
Салим Ахмед и Драган Стоя-
нов. Те са направили първи-
те стъпки към установяването 
на местната власт в околията. 

Въпреки трудностите, изгради-
ли основите на местна самос-
тоятелна администрация, коя-
то да гарантира развитието на 
стопанския живот, просветата 
и културата в града и околията, 
общината и за благоденствие-
то на тези, които живеят на те-
риторията й.

Кметовете… 
Райчо Михайлов – кмет на 

Айтос от 1915 г. до 1919 г., Па-
руш Зехирев – кмет на Айтос от 
февруари до август 1920 г., Ди-
митър Гиргицов – кмет на Айтос 
от август 1920 г. до септември 
1921 г., Георги Шишков – кмет на 

Айтос от 1921 г до 1923 г., Янчо 
Янев – кмет на Айтос от 1924 г. 
до 1926 г., Вълчо Фотев – кмет 
на Айтос до 1928 г, Георги Нико-
лов – кмет на Айтос от 1935 г до 
1939 г., Петър Космев – кмет на 
Айтос през 1940 г. и от 1946 г. до 
1947 г., Еню Клянтев - кмет на Ай-
тос през 1941 г., Димитър Кара-
башев – кмет на Айтос от 1941 г. 
до 1944 г., Иван Вичев – кмет на 
Айтос от септември 1944 г. до 
януари 1945 г., Борис Джанков – 
кмет на Айтос от януари до юни 
1945 г., Коста Станев – кмет на 
Айтос от 1947 г. до 1950 г., Яни 
Петров – кмет на Айтос от 1951 г. 

до 1954 г., Иван Грудев – кмет на 
Айтос от 1959 г. до 1966 г., Борис 
Щерев – кмет на Айтос от 1966 г 
до 1978 г. и през 1991 г., Николай 
Марков – кмет на Айтос от 1978 г. 
до 1983 г., Слав Боев – кмет на 
Айтос от 1983 г. до 1985 г., Кос-
тадин Димитров – кмет на Ай-
тос от 1986 г. до 1990 г., Нико-
лай Марков – кмет на Айтос от 
1991 г. до 1995 г., Митко Митев – 
кмет на Айтос от 1995 г. до 1999 г., 
Ивелин Йорданов – кмет на Ай-
тос от 1999 г. до 2003 г., Евгени 
Врабчев – кмет на Община Ай-
тос от 2003 г. до 2011 г., Васил 
Едрев - избран на местните из-
бори през месец октомври 2011 
година и настоящ кмет на общи-
на Айтос.

През 2020 година Община Ай-
тос включва 17 населени места 
- град Айтос и 16 села с общо 
население от 35 хиляди души. 
Общинската администрация 
работи с убеждението, че Об-
щината - това са хората! “Вся-
ко решение и всяко действие 
на общинската администрация 
днес е продиктувано от основ-
ната цел на местната власт, ко-
ято не се променя в годините - 
да гради Общината в интерес 
на нейните граждани”, комен-
тира кметът Васил Едрев пред 
местните медии, навръх Праз-
ника на българската община.
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Общината - това са хората 12 октомври - Ден на 

българската община

Общината в Айтос преди, и ... сега

Площад “Свобода” в началото на 60-те г. на ХХ век, и.... сега

За трета поредна го-
дина в СУ “Никола Й. 
Вапцаров” - Айтос се 
провежда Училищно-
то състезание по пис-
мен превод. Тази го-
дина в състезанието 
се включиха и учени-
ците в СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос, и така об-
щият брой на състеза-
телите е над 100. 

И още една новост 
- освен английски и 
руски, състезателен 
език тази година е и 
немският.

нП

Филм за свети Ефрем Нови 
Чудотворец със заглавие „Све-
тецът светкавица” ще бъде пред-
ставен в салона на Народно чи-
талище “Васил Левски 1869” в 
Айтос, в навечерието а Дими-
тровден, на 24 октомври, събо-
та, от 19.00 часа.

С благословението на Сли-
венския митрополит Иоаникий, 
иконата на свети Ефрем Нови 
с частица от светите му мощи 
пристига на 24 октомври в храм 
“Св. Димитър” в Айтос. Посре-
щането на иконата на светия 
великомъченик и чудотворец 
Ефрем Нови ще бъде в 9:00 часа 
сутринта и ще бъде изложена за 

поклонение в храма само на 24 октомври, през 
целия ден. В 18.00 часа пред иконата ще бъде 
отслужен Молебен за здраве и душевно спасе-
ние... Точно в 19.00 часа, в салона на НЧ “Ва-
сил Левски 1869” ще бъде прожектиран фил-
мът “Светецът светкавица”, посветен на све-
ти Ефрем Нови Чудотворец. Всеки, който же-
лае, може да присъства на този голям духовен 
празник в Айтос.

За свети Ефрем се знае, че чува молитвите 
на вярващите много бързо и помага. Филмът 
разказва за ангелския живот, който е водил и 

разтърсващите чудеса на свети великомъченик 
и чудотворец Ефрем Нови. В лентата участват 
двама гръцки митрополити на Трикала Хризо-
стом и на Кифися Кирил.

В „Светецът светкавица” са заснети лични-
те истории на хора, случили се през години-
те, за: изцеления, връщане към живота, въз-
становяване от психическо заболяване и т.н. 
Ще научите и за разкриването на свети Ефрем 
пред майка Минодора, игумения на манасти-
ра „Рождество Богородично” в Кабиле, пре-
ди 10 години. Известна гръцка певица споде-
ля как свети Ефрем я е предпазил от загуба 
на гласа й. 

Голямата българска актриса Емилия Радева 
озвучава сцена във филма, превъплъщавайки 
се в майка Макария, която е намерила мощи-
те на свети Ефрем Нови на 3 януари 1950 годи-
на и разказва за реалните случки след като се 
е случило това събитие. Автор, оператор и ре-
жисьор  е Ангел Бончев.

нП

Голям духовен празник 
в Айтос в навечерието 

на Димитровден
Икона с частица от мощите на свети Ефрем Нови Чудотворец 

пристига в храм „Св. Димитър“ на 24 октомври

Храм „Св. Димитър”

Кметовете на Айтос през годините

Над 100 ученици в състезанието 
по писмен превод



Георги РУСИНОВ

Бургазлия с инициалите 
Я.Н. е подал жалба срещу 
съседа си Д.Д. за това, че 
имал поставени незаконно 
камери. В писмо до Об-
щински съвет – Бургас жи-
телят от квартал „Ветрен“ 
надълго и широко описва 
случващото се в съседната 
къща.

„Лицето Д. е монтирал 
високочувствителни каме-
ри с микрофони по продъл-
жението на цялата си огра-
да. Проблемът е, че това не 
е направено според зако-
носъобразност, а по усмо-
трението на г-н Д. Камери-
те гледат по-скоро към ули-
цата, отколкото към грани-
ците на имота и вътрешни-
те части. С това свое свое-
волие Д.Д. демонстрира 
неуважение към общество-
то и нарушава Закона за 
защита на личните данни“, 
пише Я.Н. и припомня, че 
според този закон е недо-
пустимо камери в частен 
имот да гледат към общест-
вени места.

„Но явно този закон не 
се отнася за лицето Д. На 
улицата, в близост до ка-

мерите и абсолютно в тех-
ния обхват се намира пей-
ка. На нея се събират съ-
седи, които към настоящия 
момент са скандализира-
ни от действията и поведе-
нието му”, продължава 
писмото си недоволният и 
добавя, че дори част от 
оградата била незаконна, 
тъй като попадала в част 
от улицата вече 12 години.

„Т.е. този строеж е не 
само незаконен по смисъ-
ла на ЗУТ, но и част от не-
го попада в уличната регу-
лация, т.е. в имот публична 
общинска собственост и 
като такъв подлежи на пре-
махване“, пише още Я.Н.

Но ядовете за бургазлия-
та не спират дотук. По ду-
мите му, комшията нагло 
затворил общинската ули-

ца пред дома си, обявявай-
ки я за частна. Забранявал 
да се минава и шофира по 
нея. 

„Възприетият подход при 
регулиране на достъпа на 
автомобили до въпросната 
улица нарушава режима 
за ползване на публичната 
общинска собственост и 
не намира основание в за-
кона. Затварянето с пре-

пятствие на индивидуали-
зирана улица нарушава 
директно общинската на-
редба за паркирането, ко-
ято не предвижда преграж-
дане на тази улица. Може 
да се забрани паркиране-
то, но не и да се ограничи 
изцяло движението. За 
монтирането на тези пре-
градни съоръжения няма 
решение на Общински съ-
вет, което нарушава Зако-
на за общинската собстве-
ност. Няма решение и на 
Експертния съвет на Об-
щинската комисия по без-
опасност на движението. 
На въпрос от моя страна 
„Не смята ли, че нарушава 
закона“, той ми отговори: 
„Номерът ще мине, имам 
хора в Общината“. Кои са 
тези хора и защо не е из-
вършена проверка, въпре-
ки че сигнал е подаден и в 
кметството на Ветрен“, 
обяснява гражданинът.

Писмото си завършва с 
призив към Община Бур-
гас да вземе правилно ре-
шение и да накаже неза-
конните действия на ком-
шията му.

От сигурни източници 

„Черноморски фар“ научи, 
че всъщност става въпрос 
за междусъседска война, 
и то продължаваща с годи-
ни. Началото – един комин. 
Въпросното място е във 
вилната зона между Ве-
трен и Минерални бани, 
малко зад почивната база. 
Там живеят само няколко 
семейства. Оказва се, че 
жалващият се сега го пра-
ви, защото по-рано Д.Д. 
пуснал жалба срещу него и 
сега предстои да съборят 
навеса му. Според запоз-
нати Я.Н. не го касае това, 
че пътят е затворен, но се 
оплаква, за да отвърне на 
удара на съседа си.

Териториалният дирек-
тор на ЦАУ „Освобожде-
ние“, към който спадат Ве-
трен и Минерални бани, 
Тодор Колев, обясни пред 
наш репортер, че е запоз-
нат с казуса.

„Пътят стига до едно де-
ре, те са две къщи там. Да-
ли има право, или не да го 
затваря, не мога да кажа, 
защото не знам какъв е 
статутът на терена. Трябва 
да се извърши проверка“, 
коментира той.

„Биг Брадър“ във Ветрен 
отключи междусъседски войни

Георги РУСИНОВ

Бургазлията Николай То-
палов ще иска промени в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Той 
дойде в редакцията на 
„Черноморски фар“ и оста-
ви копие от отвореното 
писмо до председате-
ля на Народното 
събрание Цве-
та Караянче-
ва, прези-
дента на 
Републи-
ка Бълга-
рия Ру-
мен Ра-
дев и ми-
н и с т ъ р -
председате-
ля Бойко Бо-
рисов. Пробле-
мите според мъжа 
от Сарафово произхож-
дат най-вече от това, че в 
сегашния му вариант ЗУТ 
се ползва основно за раз-
правии между комшии. Са-
мият той е засегнат, като 
наскоро е бил задължен да  
премахне незаконна по-
стройка в двора си.

„В Бургас и околностите 
му назрява недоволство 
заради това, че започват 
масови проверки за уста-
новяване и събаряне на 
„незаконни обекти“ в част-
ни имоти. ЗУТ е от 2001-а. 
По този закон кои са неза-
конните постройки? Всич-
ко без необходимите доку-
менти, а именно: беседки, 

навеси, сайванти, летни 
кухни, камини, барбекюта, 
външни тоалетни и бани, 
масивни обори, краварни-
ци, пилчарници, входни ан-
трета, масивни огради без 
документи, иззидани и из-
несени тераси по блокове-
те, всички обекти, напра-
вени по мансардите и т.н. 
Това засяга абсолютно 
всички – къщи, вили, апар-
таменти, кооперации и дру-
ги“, пише той.

От следващите думи на 
Топалов става ясно, че 
според него се работи са-
мо по доноси. Намеква и, 
че Законът се прилага с 

двоен стан-
дарт, има-
ло хора, 
на които 
няма да 
им събо-
рят неза-

к о н е н 
обект.
„В Бълга-

рия голям про-
цент от къщите и 

вилите имат масивни 
огради. Особено в планин-
ските части. Колко от тях 
имат строителни разреше-
ния и скици? Ще бъдат ли 
съборени? ЗУТ е мъртво-
роден закон, или поне част 
от него. До момента служ-
бите и общините по така 
нареченото „незаконно“ 
работят на принципа до-
носник-проверка-събаря-
не. Служители ми казаха, 
че нямали право да се са-
мосезират, което е абсурд-
но. Така излиза, че само 
един „съвестен“ гражда-
нин да реши и може да съ-
бори цял град. От безхабе-
рие на служителите е пъл-
но с „незаконни“ построй-

ки. След като 30 години не 
са вземали отношение по 
задължение и продължа-
ват да не взимат, трябва 
ли да има такава служ-
ба?“, допълва бургазлията.

В следващите редове То-
палов пита властимащите 
ще разпоредят ли провер-
ки и ще бъдат ли съборени 
милионите „незаконни“ по-
стройки в личните имоти 
на българите в цялата стра-
на.

„Ако нещо е мъртвороде-
но, то се погребва. ЗУТ от 
създаването си е такъв. 
Щом никой не го е спаз-
вал, а и не е контролирано 
прилагането му, значи има 
нужда от промяна. Най-ве-
че в частта за „незаконни-
те постройки“ в личните 
имоти. Може ли господа 
депутати да кажете, че ни-
кой от вас или роднините 
му нямат нещо „незакон-
но“ в имотите си. Едва ли“, 
казва още бургазлията, 
който се определя в нача-
лото на писмото като „един 
обезверен, ядосан, бесен 
български гражданин“.

Комшии се топят за незаконни постройки
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Улицанашата

Георги РУСИНОВ

Жители на бургаския 
квартал „Възраждане“ 
пропищяха от миризми, 
идващи от подземните 
контейнери на улица 
„Патриарх Евтимий“ 26. 
В писмо до Общински 
съвет – Бургас жалва-
щите се обясняват, че 
ежедневно от там се но-
си непоносима мириз-
ма.

„Това е недопустимо в 
центъра на града. Има 
оплаквания от родители 
и деца, които посеща-
ват нашите занятия. Не-
възможно е да се отво-
рят прозорците за про-
ветряване дори“, пишат 
от образователен цен-
тър BRITANICA. 

Бургазлии продължа-
ват с това, че подават 
сигнали ежедневно по 

телефона до отдел „Еко-
логия“ на Община Бур-
гас, но резултат няма.

„По целия тротоар от 
улица „Цариградска“ до 
улица „Фердинандова“ 
се усеща неприятната 
миризма“, споделят те.

Проблемът с подзем-
ните контейнери и ми-
ризмите, идващи от тях, 
най-често се оказва за-
ради нечестия график, 
по който се изхвърлят 
боклуците от тях. Идея-
та иначе, когато преди 
няколко години Общи-
ната започна да поста-
вя подземните контей-
нери бе удобство, липса 
на разхвърляни боклуци 
и невъзможността гла-
руси и клошари да ро-
вят в тях. Това обаче не 
е първият сигнал с ми-
ризми, идващи от някоя 
от подземните точки. 

Във Възраждане 
пропищяха от 

миризми

От вчера рано сутринта фирмата започна по-
чистване на местата за контейнери, където оста-
ват отпадъци и не успяват да се вземат от смето-
извозващата кола

4 Бургазлия иска 
промени в Закона за 
устройство на 
територията
4 „Ще бъдат ли 
премахнати огради и 
барбекюта“, пита той



Георги РУСИНОВ

Ваксините в общинския 
приют за кучета на Бургас 
се оказва, че са кът. Едно от 
най-ценните неща за добро-
то здравословно състояние 
на четириногите обаче се 
получава само от дарения. 
Организации и граждани 
подаряват ваксини на при-
юта, но се оказват недоста-
тъчно. Това обясни управи-
телят Руси Петров пред 
„Черноморски фар“. Тази 
информация не е маловаж-
на, а причината да го потър-
сим е нещастен инцидент с 
осиновено куче от послед-
ната осиновителна кампа-
ния. 

Една от жените, осинови-
ли куче, е преживяла не-
щастието да загуби новия 
си домашен любимец. В ре-
дакцията на вестника дойде 
нейна приятелка, която 
твърди, че на кучето са на-
правени 3-4 ваксини навед-
нъж в деня преди кампания-
та. Това твърдял ветеринар 
при когото са закарали жи-
вотното. Друг вариант е, 
ваксините да са сложени 
навреме, но да са били с из-
текъл срок. Роки се разбо-
лява и развива гана. Това 
поне констатира ветеринар, 
а собственичката му реша-
ва да го евтаназира и го 
връща в приюта, където 
имат ангажимента за екари-
саж.

„Лично съм се чул с хора-
та, които осиновиха на из-
ложението от нас кучета. 
Всички са в перфектно със-
тояние. Освен това хората 
пращат и снимки на Фейс-
бук страницата. Там също 
може да се види, че живот-
ните са здрави. Конкретни-
ят случай с това куче, което 
се е наложило да се евтана-
зира, е нещастен. При нас 
идват отвсякъде животни. В 
какво състояние са само 

можем да гадаем. Животно-
то при нас беше в добро 
здраве, нямаше признаци 
на някакво заболяване“, ко-
ментира Петров.

Управителят поясни, че 
ваксина се слага само на 
напълно здрави кучета, а 
4Д-теста, направен на Роки, 
не е показал наличие на бо-
лести. Затова и дни преди 
кампанията е ваксиниран. 

„Ако покаже болест на те-
ста, ваксина не се слага. 
Първо преминава нужното 
лечение. Както направихме 
с някои от животните преди 
кампанията, които показаха 
кърлежови болести. Те се 
лекуват с антибиотик, който 
се приема 28 дни. След това 
се прави пак тест, за да се 
види дали са излекувани. 
Това не са тежки болести. 
Кучетата се оправят. Чух, че 
въпросното куче е развило 
гана. Но няма как да знаем 
в какво състояние е дошло. 
Няма как да знаем и новите 
му собственици как са гле-
дали животното. Виждал 
съм много случаи, в които 
домашни кучета, ваксини-
рани, с хубава храна хране-
ни, умират от дадена бо-
лест. И те не са застрахова-
ни. И на мен не ми е прият-
но. Все пак аз съм го гледал 
доскоро. Случват се и таки-
ва работи“, добави той.

Твърдението, че са сло-
жени три ваксини наведнъж 
според Петров е абсурдно. 
Според ветеринари се по-
ставя веднъж ваксина, коя-
то е четиривалентна и то до-
като животинчето е още бе-
бе. Отново от медицинска 
гледна точка звучи и малко 
нелогична теорията с бо-
лестта гана, защото тя е 
силно заразна и може да 
разболее и останалите ку-
чета в приюта.

„Такава практика никъде 
няма. Това е несериозно и 
абсурдно. На него му е сло-

жена една ваксина. Преми-
нал е 4Д-теста, показал е, 
че е здрав и тогава му е 
сложена ваксината. Вакси-
нирано е няколко дни преди 
изложението. 4Д-теста не 
показва гана, за нея е съв-
сем отделен тест. Няма как 
да са и с изтекъл срок вак-
сините. На нея има една ле-
пенка и когато се сложи 
ваксината, тя се залепя в 
паспорта на животното. Ня-
ма как да се правят шашми 
тук“, обясни управителят.

Още по-абсурдно му се 
струва твърдението, че три 
ваксини са сложени навед-
нъж, тъй като, както споме-
нахме, вече ваксините като 
цяло са недостатъчно в при-
юта.

„Недостатъчни са ни бро-
ят ваксини за броя живот-

ни, които имаме. Справяме 
се и за момента мога да 
твърдя, че е така. Имаме 
случаи, когато лично граж-
дани ни карат ваксините, и 
то за определено животно. 
Няма да го осиновят, но ис-
кат да помогнат то да се 
ваксинира. Но пак казвам, 
не сме предприятие, което 
разполага с наши ваксини. 
В момента точна бройка на 
ваксинираните животни не 
мога да ви дам, но със си-
гурност мога да кажа, че ед-
на голяма част все пак са 
ваксинирани. Най-важното 
– всички бебета, които има-
ме в приюта са ни ваксини-
рани. Сложени са им първа 
и втора ваксина“, уточни 
Петров.

Съорганизаторът на оси-
новителната кампания Да-
рия Хулка обясни, че наис-
тина много трудно се нами-
рат ваксини за приюта. От-

делно от това се събират 
пари и за операции и лече-
ния, тъй като бюджетът на 
приюта не е голям и сред-
ствата невинаги стигат. Са-
мо от последната кампания 
са събрани близо 1000 лева, 
които са дарени на приюта, 
и които ще послужат за ле-
чения в бъдеще.

Тя заяви, че е проблем и 
че все още има много нера-
зумни хора, които гледат ку-
чета, а после ги захвърлят.

„Изобщо далеч сме, за да 
променим мисленето на 
българина. Той мисли, че 
като не иска да гледа куче 
вече, или ако се е сдобил с 
нежелани малки и приютът 
му е длъжен да ги гледа. За-
това е пълен. И 5000 кучета 
да може да побира този 
приют, пак няма да е доста-
тъчен. Хората не искат да 
осиновяват. Нямаме това 
мислене да взимаме и не-
чистокръвни породи“, спо-
дели тя пред наш репортер.

Според хората в средите 
на доброволците проблемът 
е, че парите са малко и не 
се разпределят правилно. 
По този начин усилията на 
Общината отиват на вятъра. 
Животните се гледат добре 
– хранят се, но когато не се 
взимат превантивни мерки, 
една част от тях умират, а 
разходите за тях са похабе-
ни излишно, смятат те.

„Една ваксина от склада 
струва 15 лева. Не е ли по-
добре да се помисли как да 
могат и да се ваксинират, 
за да може цикълът да е пъ-
лен. Бебетата сега са вакси-
нирани благодарение на 
постовете, които постоянно 
пускаме, за да може хора и 
организации да обръщат 
внимание“, споделят добро-
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Четири лапи

Председателят на Еко-
комисията към Общин-
ски съвет – Бургас  
д-р Георги Митев е на 
мнение, че бюджетът на 
приюта трябва да се 
увеличи. Митев, който е 
ветеринар обясни, че 
самият той не може ка-
то председател да на-
прави предложение за 
закупуване на ваксини 
за приюта, тъй като за-
конът не го позволява.

„Нямат задължения 
приютите да ваксинират 
кучета срещу други бо-
лести освен бяс. Имат 
ваксини и винаги купу-
ват, и всички животни 
се ваксинират срещу 
бяс. За малките кучен-
ца, които се раждат и на 
които трябва да се сла-
гат ваксини, обаче не е 
залегнало в закона да 
им се правят“, посочи 
той пред репортер на 
„Черноморски фар“.

Тук той също обясни, 
че това е основна дей-
ност на неправителстве-
ните организации.

„Поне за тези, които 
ще се осиновяват да на-
мират ваксини. Но то 

проблемът не е в тях 
толкова, колкото до 
малките кученца, които 
понякога се раждат. Бе-
бетата специално тряб-
ва да се ваксинират от 
45-и ден до 3-месечна 
възраст. От хуманна 
гледна точка трябва по-
не те да се ваксинират, 
за да може да оцеляват 
и хората като дойдат да 
осиновяват, ще има го-
тови ваксинирани куче-
та насреща им“, каза 
той.

Затова Митев е на 
мнение, че евентуално 
трябва да се увеличи 
бюджетът на приюта.

„Община Бургас общо 
взето е община с нисък 
бюджет за това. Онзи 
ден гледах по телевизи-
ята една рускиня, която 
разправяше за сума от 
600 000 лева за 80 куче-
та. Много по-малки об-
щини около Бургас имат 
много повече бюджет, 
отколкото нашият при-
ют. Мисля, че някъде 
около 180 000 лева е на 
нашия. Но в тези пари 
влизат отглеждане, хра-
нене, чипиране, лекар-

ства и около 10 човека 
персонал, на които тряб-
ва да се плащат запла-
ти. Затова, ако се вди-
гне бюджетът на при-
юта, управителят ще мо-

же да реши за какви ле-
карства да ги дава и в 
това число ще може да 
се закупуват и ваксини, 
а не да чакат само от 
дарения“, заяви Митев.

Трябва да се увеличи бюджетът 
Д-р Георги Митев, председател на Постоянната комисия по опазване 
на околната среда, земеделие и храни към Общински съвет – Бургас:

Ваксините в общинския  
приют за кучета са недостатъчни
Разчитат и на дарения от 
граждани и организации

ЗАРАДИ ПРОЛУКА В ЗАКОН

волци. 
В края на разговора управителят Руси 

Петров увери, че постоянно поддържа 
връзка с осиновителите, за да се инфор-
мира за състоянието на четириногите.



„Черноморски фар“

При огромен успех при-
ключи шестото издание на 
Международния турнир 

„Бриз 2020“. Достойно се 
представиха всички бур-
гаски плувци. На церемо-
нията бяха връчени меда-
ли, купи предметни и па-

рични награди. Президен-
тът на Федерацията по 
плуване на Молдова - 
Александър Горячев, кой-
то иска да Бургас и Киши-

нев да се побратимят и да 
обменят опит във всички 
спортове, връчи специа-
лен плакет на кмета Ди-
митър Николов. 

Купата на 6-и междуна-
роден турнир „БРИЗ“, кой-
то е квалификация за го-
лемите континентални 
първенства на 25 метра 
басейн, за втора поредна 
година спечели ПК „Бриз“. 
Втори се класира пред-
ставителният отбор на 
Молдова, а третото място 
бе „Ирис (Русе). Купата за 
най-добре класирал се 
български отбор, отново 
бе спечелена от плувците 
на „БРИЗ“. Специалните 
награди за класиране по 
точки на ФИНА (световна 
плувна федерация) заво-
юваха: за мъже - Андриа 
Петкович от отбора на 
„Насиус“, Сърбия (740 точ-
ки); за жени - Анастасия 
Басисто от Молдова (745 
точки)

„Черноморски фар“

За броени часове над 
400 бургазлии се вклю-
чиха в подписката за 
спасяване на стадион 
„Черноморец“. Към при-
зива да се върне соб-
ствеността върху спорт-
ния комплекс се присъ-
единиха редица клубни 
легенди и привържени-
ци на най-стария бурга-
ски футболен клуб. 

Подкрепата си  за ини-
циативата изразиха би-
вшите играчи на „акули-
те“ Златко Янков, Радо-
стин Кишишев, Росен 
Кавръков, Тома Томов, 
Васил Стоянов, Стефан 
Георгиев като предста-

вител на клуба по борба 
„Черноморец“, знакови 
фигури от клубовете по 
вдигане на тежести и 
бокс, родители на деца 
и юноши от клубната 
школа, както и некол-
костотин от най-верни-
те привърженици на 
футболния отбор. 

Преди дни хората, ко-
ито обичат и са свърза-
ни с „Черноморец“, се 
обърнаха към Общин-
ския съвет и към кмета 
на Община Бургас Ди-
митър Николов да бъдат 
започнати преговори с 
кръга от кредитори око-
ло предприемача Митко 
Събев. Представители 
на „акулите“ поискаха 

да бъдат потърсени 
всички възможности 
спортният комплекс от-
ново да стане притежа-
ние на бургазлии. 

Организаторите на 
подписката определят 
случилото се като израз 
на силна обществена 
енергия  и ще входират 
откритото писмо с при-
крепените към него под-
писи в деловодството на 
Общината, за да послу-
жи на участниците в 
преговорите с кредито-
рите на фалиралия об-
щински клуб като от-
правна точка в разгово-
рите за бъдещето на 
спортен комплекс „Чер-
номорец“.

Чф
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„Черноморец” продължава с отлич-
ното си представяне в Трета югоизточ-
на лига. „Акулите“ победиха като до-
макини „Ямбол” с 5:1, въпреки сериоз-
ните кадрови проблеми в състава. За 
бургазлии играха цели шестима юно-
ши на клуба. Със спечелените три точ-

ки възпитаниците на Слави Костенски 
вече заемат второто място във времен-
ното класиране, само на три от лидера 
„Загорец” (Нова Загора). В следващия 
кръг „Черноморец” гостува на „Хаско-
во”. Двубоят е на 17 октомври от 16 ча-
са. 

СКАНДАЛ

воЛЕЙБоЛ

„Акулите” разгромиха 
„Ямбол” с юношите

Бургас си иска стадион „Черноморец“

михаил 
коЛЕв

Основните ак-
ционери във фут-
болния „Нефто-
химик“ след Об-
щина Бургас - 
СНЦ „Нефтохи-
мик“ и Павел Бо-
шнаков искат да 
бъде извършен 
одит на клуба, за 
да видят какво е 
ф и н а н с о в о т о 
състояние на 
дружеството към 
момента. Това 
си желание те са 
заявили по вре-
ме на заседание 
на спортната ко-
мисия към Об-
щинския съвет, научи вест-
ник „Черноморски фар“. 

Тъй като по негово реше-
ние дялът от акции на Об-
щина Бургас (80,82%) тряб-
ва да бъде предаден на 
другите основни акционе-
ри в „Нефтохимик“ - СНЦ и 
Бошнаков, те все още не 
са съобщили дали ще ги 
приемат. По закон имат 
право до 100 дни от датата 
на предаване да кажат сво-
ето решение. Желанието 
им е да бъдат намерени 
спонсори, които да издър-
жат тима, за да избегне той 
фалит.

Другото желание на ак-
ционерите е след експерт-
но решение да се оцени 

каква е стойността на са-
мите акции на Община Бур-
гас. 

Ако СНЦ и Павел Бошна-
ков откажат акциите, то до 
момента единственият кан-
дидат за мажоритарен соб-
ственик на „шейховете“ е 
бизнес дамата Анелия Зла-
ткова. 

Тя обаче не се ползва с 
доверието на феновете на 
тима и не е изключено, по-
ради негативните комента-
ри по неин адрес, Златко-
ва да се оттегли. 

На 20 октомври предстои 
извънредно Общо събра-
ние на „Нефтохимик“, за да 
бъде избран новият борд 
на директорите. 

Акционерите в 
„Нефтохимик“ настояват 

за одит на клуба„Черноморски фар”

Шампионите от „Неф-
тохимик 2010” (Бур-
гас) стартираха но-
вия сезон с тро-
фей. Бургазлии 
спечелиха Супер-
купата на Бълга-
рия, след като по-
бедиха категорич-
но „Хебър” (Пазар-
джик) с 3:0 (25:22, 
25:23, 25:20) в мач, 
изигран в зала 
„Христо Ботев” в 
столицата. 

Това бе и първа 
среща след отмя-
ната на забраната 
за присъствие на 
публика в спортни-
те зали. 

Двубоят бе на-
блюдаван от со-
лидна агитка на 
„Хебър”, както и от 
министъра на спор-

та Красен Кралев и пре-
зидента на БФВ Любо 
Ганев. 

Волейболистите на 
Николай Желязков взе-
ха реванш за загубения 

мач за трофея от същия 
съперник през миналия 
сезон.

Шампионите разбиха „Хебър” 
и грабнаха Суперкупата 
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Павел Бошнаков още не е ре-
шил дали ще приеме акциите

Силно представяне за бургаските 
плувци на турнира „Бриз 2020“

оБЯва
„трансвагон“ аД - гр. Бургас уведомява всички фи-

зически и юридически заинтересовани лица за инвес-
тиционното си намерение да изгради бластираща каме-
ра на територията на фирмата в Северна промишлена 
зона, разтоварна гара „Владимир Павлов“, гр. Бургас.

Следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 
смарт устройства

www.faragency.bg
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В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Kris Gran обещава „Всичко ще дам”
Видеото към песента е заснето на остров Света Анастасия

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

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

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски

Младежкият лидер 
на СДС стана 
мъжки татко

Кристиан Грънчаров е на 24 години от 
Бургас. От 6-годишен свири на пиано, а 
когато е на 9 баща му започва да го учи 
на китара. И двамата му родители са му-
зиканти, но не са избрали музиката за 
свой професионален път. Въпреки всич-
ко, Крис е влюбен в музиката и завърш-
ва „Поп и джаз пеене” в Консерватори-
ята, след което записва магистратура 
„Педагогика на обучението по музика" 
отново там. Споделя, че се вдъхновява 
от музиката на Ед Шийрън, артистът, с 
чийто кавър спечели всички в „Гласът 
на България”.
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