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Кметът на Поморие 
Иван Алексиев: 

Англо-холандска връзка роди красиви 
котки и русалки на бургаския плаж
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Следващият  
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 20 октомври

4 Експерти: При пълна суша, 
вода в „Камчия“ ще има  

до следващата пролет

4 Ремонтират спешно  
язовирните стени и водни кули  

на двата по-малки водоема  
Силвия ШАТЪРОВА

Язовирите „Порой“ и „Ахелой“ да бъ-
дат обявени за резервни водоизточни-
ци за питейно-битови нужди, настояха 
от ВиК-Асоциацията в Бургас. В момен-
та те са за напояване. Изчисленията 
на експертите показват, че в случай 
на абсолютна суша, водата в язовир 
„Камчия“ ще стигне до месец май 2021-
ва, без да се налага режим. Ако язо-

вирите „Порой“ и „Ахелой“ бъдат при-
годени за питейни нужди, в сегашното 
им състояние биха увеличили периода 
с още три месеца, а при пълен капаци-
тет с цяла година. От ВиК-дружеството 
са готови с проектите за ремонт на 
язовир „Порой", работи се по проекти-
ране ремонтните дейности на язовир 
„Ахелой". Два са основните критерия, 
които ще ускорят процедурите по ре-
монта на двете съоръжения.
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Съперница 
на Роза 
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Флора 
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ВКлючВАт „Порой“ И „Ахелой“ 
Към язоВИр „КАмчИя“До мАй  

2021-ва

Проф. д-р Севдалина турманова, 
председател на общински съвет – Бургас 
и областен координатор за учене през 
целия живот за област Бургас:

Ирландската 
депутатка  

Клеър Дейли  
да ни се извини
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2 Кондукторка от „Бургасбус“ е сред 

пострадалите при мелето край Лесово
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Михаил КОЛЕВ 

Кондукторка от „Бургасбус“ е 
сред пострадалите при катастро-
фата край елховското село Лесово, 
научи вестник „Черноморски фар“. 
Тежкият инцидент стана на 9 октом-
ври сутринта. Тогава се блъснаха 
украински ТИР и микробус с пътни-
ци, пътуващ от Сливен за пазар в 
Одрин. Сред тях е била и 32-годиш-
ната Веса Ганчева, майка на две 
деца. 

Вследствие на катастрофата тя е 
с изместена ябълчна чаша, което е 
причинило счупване на таза. Отка-
рана е в болница в Ямбол, а след 
това е транспортирана в УМБАЛ – 
Бургас. Предстоят й тежки опера-
ции, за които ще са нужни доста 
средства. 

Нейните колеги от „Бургасбус“ 
вече са подели кампания за съби-
рането на пари, като до момента 
много хора са се отзовали на при-

зива им. Вече е открита и IBAN 
сметка, по която всеки също може 
да помогне за успешното възстано-
вяване и лечение на младата май-
ка. 

„Съпричастни сме с нея и болка-
та й. Вярваме, че ще се оправи и 
възстанови напълно, защото тя е 
боец“, заявиха нейни колеги пред 
медията ни. Междувременно мол-
довският шофьор на ТИР-а, който 
причини смъртта на трима души и 
рани 15 край Лесово, остава в ар-
еста, реши Окръжен съд-Ямбол. 
Той е обвинен за това, че при упра-
вление на товарен автомобил (с 
прикачено към него полуремарке) е 
нарушил правилата за движение по 
пътищата и по непредпазливост е 
причинил смъртта на повече от ед-
но лице (три лица), настъпила в ре-
зултат от катастрофата. 

Определението на Окръжен съд – 
Ямбол подлежи на обжалване пред 
Апелативен съд – Бургас. 

Силвия ШАТЪРОВА

Язовирите „Порой“ и 
„Ахелой“ да бъдат обявени 
за резервни водоизточни-
ци за питейно-битови нуж-
ди, настояха от ВиК-Асо-
циацията в Бургас. В мо-

мента те са за напояване. 
Изчисленията на експер-
тите показват, че в случай 
на абсолютна суша, вода-
та в язовир „Камчия“ ще 
стигне до месец май 2021-
ва, без да се налага ре-
жим. Ако язовирите „По-
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Включват язовирите „Порой“  

Кондукторка от „Бургасбус“ е сред 
пострадалите при мелето край Лесово

4 Експерти: При пълна суша, вода в 
„Камчия“ ще има до следващия май

4 Ремонтират спешно язовирните 
стени и водни кули на двата по-малки 
водоема

Следим нивото на водоемите 

Жителите на Бургас и региона могат да получават 
ежедневно информация за нивото на питейните язови-
ри. Тя е достъпна в страницата на Община Бургас.

Кметът Николов е изпратил писма също до министъ-
ра на околната среда и водите и до председателя на 
Комисията по екология към Народното събрание да бъ-
дат взети необходимите мерки за предотвратяване на 
криза с водоснабдяването на Бургаски регион.

Община Бургас също е предприела мерки за пестене 
на водата от водоснабдителната система. В момента 
се провеждат процедури за изграждането на три из-
точника за подпочвена вода, която да се използва за 
напояване и други дейности. Едното място за добив на 
подпочвена вода се намира при Терминал „Славей-
ков", а другите две са при кръговото на булевард „Сте-
фан Стамболов" с улица „Транспортна" и в парк „Света 
Троица" в комплекс „Славейков". На тези точки вече са 
направени хидрогеоложки проучвания и през следва-
щата година ще бъдат изградени съоръжения за добив 
на подпочвена вода.

Към този момент Бургас и регионът се захранват от 
язовирите „Камчия", „Ясна поляна", „Ново Паничаре-
во" и Водохващането на река Зелениковска. Те осигу-
ряват необходимия воден ресурс за водоснабдяване 
на Централното и Южното Черноморие в нормално ва-
лежни години.

Георги РУСИНОВ

Асфалтирането в Община 
Руен продължава ударно, по-
каза репортерска проверка 
на „Черноморски фар“. Пла-
нинската община е една от 
най-активните с обществени-
те поръчки, касаещи инфра-
структурата и по-точно ре-

монти на улици и общински 
пътища. Това се дължи най-
вече на факта, че това е и об-
щината с най-много населени 
места в Бургаска област. 

Още 18 села ще имат ре-
монтирани и асфалтирани 
улици, става ясно от общест-
вена поръчка, обявена от об-
щината. Това са: Вресово, 

Добра поляна, Добромир, 
Дъскотна, Зайчар, Люляково, 
Планиница, Преображенци, 
Просеник, Разбойна, Руен, 
Ръжица, Скалак, Снягово, То-
пчийско, Трънак, Череша, 
Ябълчево.

„Целта на възлаганите за 
изпълнение строително-мон-
тажни работи е възстановява-
не на целостта на асфалтовата 
настилка на пътя, подобрява-
не на транспортно-експлоата-
ционните качества и носимос-
пособността на настилката с 

оглед осигуряване на условия 
за безопасност на движение-
то, комфорт на пътуващите и 
пешеходците. За част от улич-
ната мрежа на някои от насе-
лените места освен доставка и 
машинно полагане на асфалт 
плътна смес и оформяне и по-
чистване на основата и раз-
лив битумна емулсия, следва 
да се предвиди също така и 
рязане на асфалтова настилка 
с фугорезачка, в т.ч. премах-
ване, почистване и извозване 
на депо изрязаната част от на-

стилката; тънък машинен из-
коп за почистване на уличния 
участък и подравняване, вклю-
чително натоварване, транс-
портиране и разтоварване на 
депо и всички свързани с това 
разходи; почистване и попъл-
ване с фракция 0-40, профили-
ране включително машинно 
уплътняване“, пише в докумен-
тацията по поръчката.

Прогнозната стойност за 
предвидените дейности е 
916 666.67 лева, без ДДС.

Както „Черноморски фар“ 

писа преди малко повече от 
месец, за ремонти на улици в 
21 села в Община Руен бяха 
предвидени 242 563.33 лева, 
без ДДС. За ремонтните дей-
ности в селата: Билка, Вишна, 
Вресово, Заимчево, Зайчар, 
Каменяк, Каравельово, Лис-
тец, Планиница, Просеник, 
Разбойна, Речица, Рожден, 
Рупча, Сини рид, Соколец, 
Средна махала, Струя, Чере-
ша, Шиварово и Ясеново вече 
има три получени оферти от 
изпълнители. 

Силвия ШАТЪРОВА

Кметът на Поморие Иван Алексиев настоява ирландска-
та лява евродепутатка  Клеър Дейли, която вкара Поморие 
в резолюцията за България, гласувана от евродепутатите, 
да се извини на града и на България. Той ще присъства 
днес на срещата в „Сънсет Ризорт", която започва в 9 ча-
са. На нея ще бъде и ирландската евродепутатка заед-
но  със собственици на имоти. Заради конфликти там гра-
дът и страната ни бяха посочени като негативен пример за 
„недостатъци на върховенството в България“.

Според Алексиев обаче Дейли е в конфликт на интере-
си, защото неин роднина има апртамент в т.нар. холанд-
ско селище, а в града се говори, че то се ползва от Дейли. 
Тя идва утре в страната ни за участие в протестите срещу 
правителството в София и ще присъства и на срещата.

„Ще искам извинение от нея. Тя трябва да се извини на 
страната, на Поморие и на „Сънсет Ризорт“ защо вкара в 
резолюцията този частен спор, още повече, че тя не е де-
кларирала конфликт на интереси, когато е входирала та-
зи точка в резолюцията“, заяви кметът, като обеща, че 
ако Дейли не направи това официално ще заведе дело за 
клевета.

Ирландската евродепутатка от радикалната левица в 
последния месец взема остро критично отношение по те-
ми, свързани с България. Тя казва, че не знае много за 
България, но се запознала със случая на група ирландци, 
които купили преди повече от 10 години имоти в Поморие 
и водят съдебни битки.

Ирландската депутатка Клеър 
Дейли да ни се извини

Кметът на Поморие Иван Алексиев:

В Община Руен асфалтирането продължава ударно
С близо 1 милион лева ще се 
ремонтират улици в 18 села

Всеки, който желае да помогне на Веса Ганчева,  
може да го направи чрез банков превод на: 

IBAN: BG09 STSA 9300 0017 5665 31 
BIC код: STSABGSF, Банка ДСК Бургас 

Титуляр: Веса Калева Ганчева
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Дона МИТЕВА

Цветният есенен базар, позицио-
ниран във външните пространства на 
Експозиционен център „Флора“, в 
Морската градина, отвори врати. 
Около двадесет фирми представят на 
бургазлии и гости на града прекрас-
ни сезонни цветя, луковици, посадъ-
чен материал и градински пособия. 
Хризантеми, далии и орхидеи са са-
мо част от видовете, които предлагат 
производители и вносители от Плов-
див, София, Котел, Габрово, Велико 
Търново, Бургас и др.

 Традиционно край морето е и 
Греъм, приятел на града, който има 
ферма за растения във Великотър-
новско. Той отглежда новогодишни 
растения, билки и подправки, а също 
така и декоративна растителност, 
обясниха домакините.

Както винаги, в базара присъства и 
градинската техника – професионал-
на и любителска. Два щанда на меда-
ри пък предлагат пълната гама от 
пчелни продукти. Градинарите могат 
да си закупят също биоторове и ком-
пост. 

Според Мирослава Аргирова, уп-
равител на Експо център „Флора“, хи-
тът на този базар тепърва ще се оф-
ормя. Изложението е отворено до не-
деля включително. Но със сигурност 
на всяко изложение се оформя едно 
изразено предпочитание на потреби-
телите. Миналата пролет например 
са били цитрусовите растения.

По наши наблюдения, първите по-

требители търсят есенните цъфтящи 
растения като хризантемите, купуват 
луковици, сукулентни растения.

„Участниците-производители си 
търсят събитията, защото за тях е ва-
жна срещата  с клиентите. И посети-
телите имат специфични харесвания. 
Някои помнят от кой производител са 
си купили предна година и отново ис-
кат от него да пазарят.  Търсят го. Та-
ка че желание есенният базар да се 
случи има и от двете страни“, катего-
рична е Мирослава Аргирова.

Флористката Ема Николова, която 
е от Поморие, но от години е разра-
ботила „Ателието на Ема“ в Бургас, 
предлага нещо по-различно – де-
корации. Както тя самата казва, 
работите й са адресирани към 
„хора с отношение към красиво-
то, към качеството и философия-
та на живот“. „Без значение кол-
ко е богат един човек, винаги мо-
же да отдели средства, за да за-
радва очите и душата си. Да си 
създаде хубава атмосфера“, об-
общава тя.

За първи път в Бургас се по-
казва Тубероза Полиантес, рас-
тение, което се очертава да се 
превърне в екзотичния хит на 
есенния базар. Ева Александро-
ва и Митко Димитров отглеждат 
„Кралицата на нощта“ в село Ка-
раново, Старозагорско. „Това е 
уникално растение, принципно 
се отглежда в Индия, а ние го от-
глеждаме тук четвърта година, 
заради ценното масло, което се 

извлича от цвета. Маслото е основно 
в парфюмерията, много ценен аро-
мат. Влиза в състава на световни 
марки парфюми. Освен това се из-
ползва като маска за лице, коса, де-
колте. То е афродизиак, помага при 
безсъние, стрес, анемия“, казва Ева 
и допълва, че интелигентните потре-
бители ги водят в Бургас на есенното 
изложение, за да им презентират 
„Цветето на Богородица“. Затова те 
подаряват по едно цветче на всеки, 
който се спре на щанда им.

„Бяхме във Френска Полинезия и 
там навсякъде ухаеше на нещо специ-
фично. Търсих растението, което из-

лъчва този аромат и все не го виж-
дах. Отивайки в клуб за медита-
ция, открих, че всички жени мири-
шат на масло от  тубероза. Те си 
мажат косите  и лицата с него и из-
глеждат прекрасно. Знае се, че то-
зи аромат отваря коронната чакра 
и третото око“, обяснява Ева.

Екзотичният аромат стимулира 
спокойствието, креативността, 
увеличава  артистичното вдъхно-
вение, затова на българите в Ду-
бай са им казали, че това не е 
просто цвете, а е растение, което 
се открива от високоинтелигент-
ните хора.

Ева и Митко, които отглеждат 
„Кралицата на нощта“  или „Цве-
тето на  Богородица“, както е из-
вестна още туберозата, призна-
ват, че наистина имат особена 
връзка. Въпреки че работата е из-
цяло ръчна, те са й се посветили 
безрезервно. 

Във фирмата отглеждат също 
куркума и лавандула, но призна-
ват, че това да са посланици на 
това невероятно и рядко срещано 

по нашите земи цвете е истинско удо-
волствие.

„Опитвали сме да обясняваме на 
колеги, които отглеждат лавандула и 
за туберозата, но обикновено не ни 
обръщат внимание. При лавандулата 
обработката е машинна и там всичко 
става по-лесно“, казва Митко. 

Любопитен факт е, че над 3500 ки-
лограма цветчета са необходими за 
производството на един килограм от 
абсолюта, затова и Тубероза Поли-
антес е едно от най-скъпите масла на 
земята, дори по-скъпо от това на Ро-
за Дамасцена.

рой“ и „Ахелой“ бъдат при-
годени за питейни нужди, 
в сегашното им състояние 
биха увеличили периода с 
още три месеца, а при пъ-
лен капацитет с цяла годи-
на. От ВиК-дружеството 
са готови с проектите за 
ремонт на язовир „Порой", 
работи се по проектиране 
ремонтните дейности на 
язовир „Ахелой". Два са 
основните критерия, кои-
то ще ускорят процедури-
те по ремонта на двете съ-
оръжения. Първият е при-
емане на решение ремон-
тите да се извършат по об-
лекчения ред за провеж-
дане на обществени по-
ръчки, което би спомогна-
ло ВиК-дружеството да 

предприеме по-бързи 
действия. Второто изис-
кване е ремонтите да се 
извършват в сухо време. 
Към настоящия момент те-
зи предпоставки са нали-
це, а необходимата сума е 
приблизително 15 млн. ле-
ва. Според шефа на ВиК 
инж. Ганчо Тенев и двата 
язовира могат да преми-
нат към деривация „Кам-
чия“ до май догодина, та-
ка че да не се усети липса-
та на вода. Ремонтите 
включват поправка на язо-
вирните стени и водните 
кули. Допълнително ще бъ-
дат изградени пречиства-
телни станции на двата 
водоема за питейни нуж-
ди, които по разчети на 

министър Емил Димитров 
са около 60 млн. лв. Сред-
ствата ще бъдат осигуре-
ни от държавата,  но така 
или иначе те ще бъдат за-
ложени като разход в 
следващия бизнес план на 
ВиК-дружеството и в след-
ващия период от 2022 до 
2026 година ще се очаква 
повишение на водата за-
ради вложените пари. То 
ще касае обаче само оне-
зи абонати, които се водо-
снабдяват от язовир „Кам-
чия“.

За този бизнес план, 
който е до 2021 година, ня-
ма как да се повиши цена-
та на водата. Но за след-
ващия, когато системата 
ще е изградена, ще бъде 

включена във ВиК-Бургас. 
В крайна сметка, всички 
системи, които изградим, 
после им се плащат амор-
тизациите“, заяви инж. Те-
нев. Според него има и 
трети вариант. Да се из-
олзва и помпена станция, 
която е изградена през 
1989 година и ползва една 
част от мъртвия обем на 
язовир „Камчия“.

Експертите от ВиК-Асо-
циацията поддържат мне-
нието, че двата язовира 
могат да станат „за смесе-
но ползване". Така от една 
страна ще продължи на-
появането, от друга, в слу-
чай на недостиг на питей-
на вода, ще бъдат намаля-
вани количествата за на-

появане и увеличени тези 
за питейни нужди. Реше-
нието дали това ще се слу-
чи е от компетентността 
на отговорните министер-
ства. 

Още през 1988 година е 
замислено „Ахелой“ да бъ-
де резервен водоизто-
чник, тогава също е имало 
сушав период, но кризата 
се е разминала. 

Към момента двата язо-
вира са собственост на 
МОСВ и са в капитала на 
Напоителни системи, с тях 
оперира и МРРБ.

Министерски съвет тряб-
ва да вземе решение за 
преобразуването на двата 
язовира от поливни в пи-
тейни.

КРИМИ

Таксата на то
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и „Ахелой“ към „Камчия“ Мъж от Банско 
тараши 
алкохол и 
храна в Бургас

Мъж от Банско е 
задържан за извърше-
ни кражби, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
М В Р - Б у р г а с . 
Установено е, че 47-го-
дишният банскалия е 
извършител на три 
кражби в супермарке-
ти, разположени в 
Централната градска 
част на Бургас. Мъжът е 
задържан за срок от 24 
часа. По случая е обра-
зувано досъдебно про-
изводство.

Задържаха 
крими 
младеж, 
откраднал 
куче

Криминално проявен 
младеж от Несебър е 
откраднал кучето на 
свой съгражданин, 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. 15-годишното 
момче е отнело двуме-
сечно кученце, порода 
кавказка овчарка, соб-
ственост на 72-годи-
шен несебърлия. 
Авторът на деянието е 
направил пълни само-
признания и върнал 
кучето на собственика 
му. Работата по случая 
продължава от служи-
тели на Районно упра-
вление – Несебър.

Вишка се 
преобърна, 
пострадаха 
работници

Двама работници са 
пострадали, след като 
вишка, на която са били 
качени, се е преобърна-
ла. Това съобщиха от 
пресцентъра на 
Областна дирекция на 
М В Р - Б у р г а с . 
Инцидентът е станал в 
района между блокове 
39 и 40 в комплекс 
„ С л а в е й к о в “ . 
Установено е, че при 
извършване на работа 
по озеленяването с 
помощта на автовиш-
ка, същата плавно се 
накланя надясно, при 
което 26- годишен 
работник от созопол-
ското село Габър, нами-
ращ се в коша, получа-
ва нараняване в долна-
та част на левия крак и 
е откаран в УМБАЛ – 
Бургас. Вторият работ-
ник получил болки в 
кръстната област. По 
случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

Съперница на Роза Дамасцена 
шества на есенната Флора 

• От цветето „Кралицата на нощта“ се извлича 
скъпо масло за парфюми

• Около двадесет фирми предлагат сезонни 
цветя, луковици, торове и пособия за градината

Ева и Митко разказват на всеки с увлечение за тубероза – „Кра-
лицата на нощта“, наречена така, защото в тъмната част на дено-
нощието ароматът й се усеща най-силно

Красивите неща на Ема Николова рад-
ват окото

Изобилие от багри и растения



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Проф. Турманова, 
п р е д и  б р о е н и  д н и 
град Габрово бе дома-
кин на шестите поред 
Национални дни за уче-
не през целия живот. 
Вие получихте наградата 
„Златен ключ“ за същест-
вен принос към изпълне-
нието на Европейската 
програма за учене на 
възрастни и за активна-
та Ви дейност като об-
ластен координатор за 
учене през целия живот 
за област Бургас. Като се 
обърнете назад, каква е 
Вашата равносметка за 
изминалите 6 години, в 
които у нас се реализира 
проект „Националните 
координатори в изпъл-
нение на Европейската 
програма за учене на 
възрастни“?

- Чест и привилегия е за 
мен да получа Годишната 
награда "Златен ключ" 
за съществен принос 
към изпълнението на 
Европейската програма 
за учене на възрастни! 
Като областен координа-
тор за област Бургас съм 
щастлива да я споделя с 
инж. Виолета Илиева, на-
чалник на РУО - Бургас и 
заместник областен коор-
динатор по Програмата, и 
безспорно с всички Вас, 

които неуморно работи-
те, за да бъде този процес 
разпознат и да обхване все 
повече възрастни от всич-
ки поколения.

Да учим през целия жи-
вот е истинско предизви-
кателство в бързо про-
менящия се свят на нови 
технологии, комуникации 
и нова свързаност. Като 
областен координатор на 
програмата за учене през 
целия живот се гордея, че 
област Бургас беше една 
от първите, която създаде 
областна координационна 
група и в която този процес 
стана част от живота на 
участниците. Това ги вдъх-
нови за нови инициативи 
и даде хоризонт за друга 
професионална реализа-
ция и друга по-добра алтер-
натива за обучаемите въз-
растни. Привилегията да 
сме граждани на Европа и 
на света е също и ангажи-
мент на всички нас да от-
говорим на високите очак-
вания, да защитим и заслу-
жим постигнатото, както и 
да го надграждаме. Затова 
мисията ми е да полагам 
усилия, за да бъдат при-
зовани и увлечени колко-
то се може повече хора да 
сбъдват смели инициати-
ви за друга професионал-
на реализация и друга по-
добра алтернатива. Нека 
продължим да работим за 
безупречната организация 

в платформите за дистан-
ционно обучение, да под-
крепяме културните инсти-
туции – музеи, библиотека, 
галерии, читалища, където 
в атмосфера на творчест-
во и академичност не само 
се придобиват нови знания 
и умения, но се подобрява 
качеството на формирани-
те умения.

За осигуряване на по-
голяма публичност на до-
брите идеи и практики, за 
да умножим постигнатото, 
ще работят посланиците на 
ученето през целия живот 
на създадената европей-
ска платформа за учене 
през целия живот ЕPALE. 
Ученето през целия живот 
осигурява на възрастните 
с ниска квалификация дос-
тъп до възможности за по-
вишаването й чрез лесно-
достъпна процедура, коя-
то се състои от оценка на 
уменията, специално раз-
работено предложение за 
учене и наставничество. 
Предвидена е и възмож-
ност за признаване на при-
добитите знания и умения с 
цел придобиване на квали-
фикация или достъп до ра-
ботни места. Високата не-
обходимост от квалифика-
ция и преквалификация на 
населението на възраст 
25-64 години е основното 
предизвикателство в този 
сектор.

- Какви са предизвика-
телствата и кои са про-
блемите?

- Секторът за учене на 
възрастни изисква много 
усилия на всички заинте-
ресовани страни. Това е 
най-слабо развитият сек-
тор в общата система за 
образование и обучение 

с ниско участие на въз-
растните. Данните сочат, 
че броят на хората с ниска 
квалификация е почти два 
пъти по-голям от работни-
те места, които им се пред-
лагат – 667 хил. души – 357 
хил. работни места, а голя-
ма част от хората със сред-
но ниво на квалификация 
нямат или са с недостатъч-
ни цифрови умения. Само 
2,5% участват във фор-
мално образование и обу-
чение или в неформално 
обучение – УЦЖ. Основни 
пречки за включване в обу-

чение на възрастни са лип-
са на подкрепа от работо-
дателя, и фактът, че не се 
предлага обучение на дос-
тъпно (близко) разстояние. 
Част от желаещите не ус-
пяват да се включат пора-
ди здравни проблеми или 
напреднала възраст, за 
други обучението е твър-
де скъпо и не могат да си 
го позволят, а немалка 
част не разполагат с вре-
ме, поради служебни за-
дължения или защото са 
организирани в неудоб-
но време. 

Работата по постигане на 
Националните цели за уче-
не през целия живот тряб-
ва да продължи и в новия 
програмен период, къде-
то ключови инвестицион-
ни приоритети за България 
в новия програмен период 
ще бъдат: умения, инфра-
структура, научни изслед-
вания и иновации.
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Нека всички заедно  

Мара МОМЧИЛОВА

От началото на учеб-
ната 2020/2021 година  
СУ „Любен Каравелов“ – 
Несебър се сдоби с мо-
дерно оборудвана класна 
стая, която предлага от-
лични условия за прилага-
не на иновативни методи 
на обучение.

Интериорът на стаята е 
решен в пастелни цветове, 
създаващи приятна и уютна 
обстановка за учениците. 
Мебелите са представени 
от единични модули, които 
позволяват пренареждане-
то им в различни форми с 
цел работа в екип.

Стаята е оборудвана с 
тъчскрийн дисплей с ин-
сталиран Windows 10, бяла 
дъска и мултимедия. В 
нея може да се осъщест-
вява обучение по различ-
ни учебни предмети, като 
се използват разнообраз-
ни съвременни ресурси. 
Предстои закупуването на 
таблети за всеки  в клас-
ната стая, което ще доведе 

както до по-активно учас-
тие на учениците в обра-
зователния процес, така и 
до осъществяване на по-

добър и системен контрол 
върху тяхната работа.

В обновената и модер-
низирана класна стая 

са инвестирани около 
16 000 лева от бюджета на 
СУ „Любен Каравелов“ – 
Несебър.

Класна стая на бъдещето  
в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър

Проф. д-р Севдалина Турманова, 
председател на Общински съвет – Бургас 

и областен координатор за учене през 

целия живот за област Бургас:

Профилът на област Бургас – образователна структу-
ра на населението на възраст 25-64 години през 2018 го-
дина може да определим така:
Район Висше Средно Основно

и по-ниско

България 28,2 54,4 17,4

Област Бургас 23,6 56,3 20,1

Тя стана носител на Годишна награда „Златен 
ключ“ за съществен принос към изпълнението  
на Европейската програма за учене на възрастни

“Топлофикация-Бургас” ЕАД  уведомява своите клиенти, 
че във връзка с предстоящия отоплителен сезон е необхо-
димо живущите да преустановят ремонтите, да запълнят въ-
трешните отоплителни инсталации на входовете, както и да 
предоставят ключове от абонатните станции в съответните 
районни бази на  “Топлофикация-Бургас” ЕАД, ако са извър-
шили подмяна на бравите.

Запълването на вътрешните отоплителни инсталации е не-
обходимо да се извърши при отворени радиаторни и термо-
регулаторни вентили на всички отоплителни тела (радиато-
ри) по апартаменти.

С цел да се избегнат наводнения и щети в жилищата на 
клиентите, отоплението ще бъде пускано само в абонатните 
станции със запълнена вътрешна отоплителна инсталация.

Във връзка с очакваното временно понижение на сред-
но денонощните температури, клиентите които желаят ото-
плението им да бъде пуснато, трябва да представят в съот-
ветните районни бази молба и протокол подписан от 2/3 от 
живущите.
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СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ЯВОР ВАСИЛЕВ БОЦИН, уведомява всички заинтересовани лица, 
че има следното инвестиционно намерение, ,,Три броя премест-
ваем обект за обслужващи дейности, по реда на чл. 56 от ЗУТ в 
ПИ 00878.54.255, по КККР на гр. Ахтопол, м.,,Айроди", Община 
Царево”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобще-
нието на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

Проф. Севдалина Турманова  след като получи прес-
тижната награда заедно с кмета на Габрово - Таня 
Христова

Призьорите на Шестото издание, което се проведе в Габрово



- Бяхте участник в  
международна конфе-
ренция, посветена на 
ученето през целия жи-
вот. Къде е мястото на 
България в този аспект?

-  Конференцията в 
Словения се проведе през 
септември, събирайки on 
line представители на 28-
те страни-членки и фокуси-
ра внимание върху анализи 
за достигане до конкретни 
групи - какви инструменти, 
партньори и финанси полз-
ват отделните държави, за 
да се разберат в дълбочи-
на процесите на ученето 
на възрастни. Споделени 
бяха инициативи и практи-
ки, свързани и население-
то като манталитет, култу-
ра и др. Представих със-
тоянието на сектора в об-
ласт Бургас и нашия опит 
в този сложен процес, в 
контекста на националните 
ни политики в този сектор. 
Продължаването на рабо-
тата по създаване на общ-
ности за трансфериране 
на идеи и знания в съюза, 
за занимаване с бъдещите 
предизвикателства в този 
сектор, за ангажираността 
на държавите – това бяха 
част от темите за диску-
сия през двата работни дни 
на форума. Разбирането 
за значимостта от пови-
шаване на видимостта на 
направеното, за блокови-
те новини в платформата 
за учене EPALE, за раз-
пространяване на знание-
то – това е важното за бъ-
дещето на Европа! Да дър-
жим пръстите си на пулса 
на процеса „Учене през це-
лия живот“ – само така съ-
държанието на платформа-
та EPALE ще остава умес-
тно и ангажиращо за своя-
та разнообразна общност. 
През 2019 година 120 000 
потребители са ползвали 
платформата, включител-

но и български граждани. 
Анализаторите предпола-
гат, че през 2020 година 
техният брой ще нарас-
не на 140 000, а през 2021 
година – на 160 000 души. 
Анализите показват, че ос-
новната част от потребите-
лите ползват платформата 
за учене и за да продължат 
образованието си. 

- Какво предстои? 
Какви са бъдещите на-
мерения и планираните 
приоритетни дейности? 

- Предстои изгражда-
не на онлайн портал „на 
едно гише“ за образова-
ние, обучение и кариерно 
ориентиране на възрастни. 
Развитието и разширяване-
то на системата за кариер-
но ориентиране и осигуря-
ване на условия за форми-
ране и развитие на умения 
за планиране на кариера-
та при възрастните ще про-
дължи да бъде водещ прио-

ритет. Популяризиране на 
ученето през целия живот 
сред всички слоеве на на-
селението като фактор за 
личностно развитие, ус-
тойчива заетост и соци-
ално включване трябва да 
продължи и да стане част 
от нас. Сътрудничеството 
е най-важният елемент за 
развитие на сектора за 
учене на възрастни!

Вашата медия „Черно-
морски фар“ беше отличе-
на за регионална медия с 
изключителен принос по 
популяризиране на обра-
зователните политики на 
учене през целия живот. 
Вярвам, че партньорство-
то ще продължи, защото 
е важно всички образова-
телни инициативи, практи-
ки и  реализирани идеи да 
достигат до нашите чита-
тели навреме и професио-
нално представени. Ролята 
на социалното партньор-

ство за развитие на сек-
тор „Образование“ и по-
литиките и дейностите на 
СБУ за качествено и мо-
дерно образование, висок 
обществен имидж на за-
етите в сектора е опреде-
ляща. Успехите на Бургас в 
сектор „Образование“ без-
спорно са резултат и от до-
брия диалог през годините 
със социалните ни партньо-
ри. Ако трябва с една дума 
да го определя, тя ще бъде 
„Заедно“. Заедно се изпра-
вяме пред промените на 
сектора, заедно се опитва-
ме да се справяме в изклю-
чително динамична среда, 
заедно споделяме гордост-
та от успехите си, които са 
безбройни в различните 
направления. СБУ винаги 
e бил коректeн и отдаден 
партньор по пътя ни наго-
ре и вярвам, че тепърва ще 
се радваме на още по-голе-
мите успехи на национал-
но, и в частност на Бургас 
в сектор „Образование“. 
Качественото и модерно 
образование в моя град 
не е просто цел – то е ре-

ално случващ се процес с 
усилия от страна на всич-
ки участници в него, вклю-
чително и на социалните 
ни партньори. Оценявам 
много високо политиките и 
дейностите на СБУ, и това 
означава, че не трябва да 
спираме да полагаме уси-
лия, трябва всички заед-
но да продължим в съща-
та посока.

- Най-интересното от 
тазгодишното издание?

- Бургас беше домакин 
на първото и второто из-
дание. Шестото издание 
на Националните дни за 
учене през целия живот 
показа Габрово като цен-
тър на знание и просвета. 
Националната Априловска 
гимназия в Габрово събра 
участниците за откриване 
на фотодокументалната из-
ложба "30 години Синдикат 
на българските учители". 
Националният музей на 
образованието в Габрово 
бе домакин на много ини-
циативи, свързани с уче-
нето през целия живот. 
Творчески ателиета в про-
чутата Дечкова къща, рису-
ване върху коприна, с мо-
тото „160 години Габрово 
в картини“ и представяне 
на образователни инициа-
тиви в Музейното училище 
бяха част от духа на Дните.  
Регионалната библиотека 
„Априлов-Палаузов" като 
място за учене през це-
лия живот представи въз-
можностите за различ-
ни обучения и придобива-

не на много нови умения. 
Техническият университет - 
Габрово демонстрира най-
новите приложения в об-
ластта на роботиката, ос-
ветителната техника и ма-
шиностроенето! И разбира 
се, изложението на инсти-
туциите за образование и 
обучение на възрастни, къ-
дето всяка година се пред-
ставят добри инициативи и 
вдъхновения.

В заключение: Вярвам, 
че работата ни през тези 
години в сектора за уче-
не на възрастни ни проме-
ни и продължава да про-
меня живота ни в положи-
телен аспект. Убедена съм, 
че докато мислим в каква 
посока да поемем, за да се 
справим с предизвикател-
ствата в сектора, не тряб-
ва да забравяме, че винаги 
сме били най-силни когато 
сме били обединени, смели 
и уверени, че можем да оф-
ормим бъдещето си заедно. 
Затова призовавам всички 
Вас, бъдете посланици на 
знанието и независимо от 
трудностите, нека да про-
дължим диалога в общност-
та, която създадохме, като 
въвличаме възможно най-
широк кръг от заинтересо-
вани страни. Най-доброто, 
което имаме на този етап, 
постигнахме всички ние за-
едно и от всички нас зави-
си какво ще е бъдещето на 
процеса „Учене през целия 
живот“! Непреходна е на-
родната мъдрост „Век жи-
вей, век учи“!
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бъдем посланици на знанието

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

www.faragency.bg

Официалните гости на Националните дни за учене през целия живот пред  щан-
довете на отделните професионални училища 



Дона МИТЕВА

Ловци и природозащитни-
ци се обявиха против про-
ектозакон на Изпълнител-
ната агенция по горите (ИАГ) 
и Министерството на земе-
делието, храните и горите 
(МЗХГ), който предвижда 
промяна в Закона за лова и 
опазване на дивеча. 

Тази промяна позволява 
на всички служители на  
МЗХГ, Министерството на 
вътрешните работи и Ми-
нистерството на отбраната 

да ловуват като използват 
забранени от закона, несе-
лективни методи и средства 
за ловуване като отрови, 
упойващи вещества, ями, 
капани, примки и експлози-
ви. Като причина за това се 
посочва предотвратяването 
на разпространението на 
Африканска чума по свине-
те. 

Срокът за общественото 
обсъждане е до 19 октом-
ври.

Последствията от проме-
ните върху биоразнообра-

зието ще са пагубни, преду-
преждават от Българско 
дружество за защита на 
птиците (БДЗП).

„Ловците сме категорич-
но против тези крайни мер-
ки. Становището ни е отри-
цателно. Да не говорим, че 
Африканската чума по сви-
нете не само ни удари, но 
по мое мнение вече и поп-
ремина. Прекалено късно е 
за това, което се предлага и 
мерките са антихуманни“, 
категоричен е Невен Ка-
равасилев, секретар на ЛРД 
„Лебед“. 

Той даде примери с Нем-
ския ловен съюз и изисква-
нията за ефективна борба с 
Африканската чума по сви-
нете там. От предписанията 
става ясно, че се залага се-
риозно на превенция и по-
ощрения за груповия лов за 
редуциране на популация-
та. Разработва се марке-
тинг за оползотворяване на 
отстреляните екземпляри, 
като се прави кучешка хра-
на. Залага се на прагматич-
ни решения, като например 
ловците, които извършват 
мониторинг и такива, които 
претърсват за трупове на 
свине, да бъдат възнаграж-
давани и да им се предоста-
вят консумативи и др. 

Ловецът акцентира и вър-
ху един друг момент от нем-
ските мерки – това, че се 
разрешава да се ловува в 
зони с различно ниво на за-
щита. „В противовес на то-
ва ще дам пример, че в Ата-
насовско езеро и сега има 
над 150 прасета, които ня-
маме право да ловуваме“, 
обясни той.

„Ако бъде одобрено, това 
предложение ще обезсмис-
ли десетилетия усилена ра-
бота за опазването на при-
родното наследство на Бъл-
гария и буквално ще ни вър-
не в Каменната ера. То ще 
позволи използването на 
отрови и отровни примамки 
в дивата природа, което ще 
постави в огромен риск 
много застрашени видове, 
като лешоядите и другите 
хищни птици, както и би-
оразнообразието като цяло. 
Подобни примитивни прак-
тики на управление на диве-
ча вече са имали опустоши-
телен ефект върху попула-
цията на много видове пти-
ци и бозайници на Балкани-
те от петдесетте до осемде-
сетте години на миналия 
век. Те доведоха до днеш-
ното неблагоприятно състо-

яние на хищните пици и ле-
шоядите в частност, чиито 
популации за по-малко от 
30 години са доведени до 
ръба на изчезването“, каз-
ват от БЗДП. 

„Питам се как тези воен-
ни, полицаи и горски ще ло-
вуват като нямат разреши-
телни? Това де юре не ома-
ловажава ролята на ловци-
те, но де факто го прави. Не 
знам изобщо с каква мисъл 
се включва лов с антиху-
манни средства. Питам как-
ва е гаранцията например, 
че в ямата ще падне диво 
прасе, а не сърна, елен, 
хищник. Няма го избирател-
ният момент. Може ли чо-
век, който не е ловец да ло-
вува, и то с непозволени 
средства?“, задава логични 
въпроси Каравасилев. 

По думите му ще се из-
падне и в юридически кон-
фликти, защото сдружения-
та, които стопанисват 85% 
от ловните площи в страна-
та и концесионерите на та-
кива, имат подписани дого-
вори. И навлизането на дру-
ги лица да ловуват в тях е 
нарушение. Това ще пре-
дизвика куп заведени дела.

„Националната ловна ор-
ганизация излезе със стано-
вище против тези промени, 
дружествата също могат да 
направят своите възраже-
ния“, обобщи Каравасилев. 

150 са сдруженията, кои-
то членуват в Националния 
ловно-рибарски съюз. Като 
брой членската маса в 
НЛРС е между 118 000 – 
120 000. Извън съюза има 
още между 15 и 18 хиляди.

„Ловците си свършихме 
работата и онези, които са 
на терен, добре знаят това. 
Доказателство за това е, че 
за първите четири излета за 
дива свиня в ЛРД „Лебед“ 
са 8 отстреляни прасета при 
над 20 дружинки, които ло-
вуваха четири дни. Попула-
цията е драстично намалена 
и ако продължим така, ня-
кой ден ще се наложи да си 
внасяме диви свине я от Ун-
гария, я от Германия. Трябва 
да се върнем към старите 
норми при отстрел – да не 
се убиват майките, да се ло-
вуват само приплоди. Да 

спре масовото унищожава-
не на дива свиня, а усилията 
на държавата и ловците и 
всички заинтересовани да 
се насочат към обезопася-
ване на фермите за отглеж-
дане на питомните прасе-
та“, обясни Каравасилев.

Предвидените промени 
влизат в конфликт с редица 
международни (Бернска и 
Бонска конвенции, Между-
народния план за опазване 
на лешоядите в Африка и 
Евразия), европейски (Ди-
рективи за птиците и место-
обитанията на ЕС) и българ-
ски (Закон за биологичното 
разнообразие (ЗБР), Закон 
за ветеринарномедицинска-
та дейност (ЗВМД), Закон за 
защита на животните (ЗЗЖ), 
Наказателен кодекс (НК), 
Закон за защита от вредно-
то въздействие на химични-
те вещества и смеси 
(ЗЗВВХВС), Закон за защи-
та на растенията (ЗЗР)) за-
кони, наредби и конвенции.

Сдружение за дива при-
рода „Балкани“ също при-
зовава към спешна и масо-
ва активност, за да се спре 
промяната в закона. „Таки-
ва методи на лов водят до 
нараняване и смърт в адски 
мъки на животни, защитени 
от закона, както и на до-
машни животни. Да не гово-
рим, че представляват опас-
ност за здравето на чове-
ка“, се казва в техния при-
зив и в социалната мрежа е 
публикувано примерното 
становище против промени-
те, което всеки може да из-
прати до органите, иниции-
рали промените. 

Радостина Ценова от Бъл-
гарска фондация „Биораз-
нообразие“ също се соли-
даризира със становището 
на колегите си и е катего-
рично против промените.

Освен с призив към из-
пращане на становища,  
БДЗП и Коалиция „За да ос-
тане природа в България“ 
организират и международ-
на петиция, която ще бъде 
внесена в Министерството 
на земеделието, храните и 
горите, Министерския съвет 
на Република България и 
Изпълнителната агенция по 
горите. 

Ловци и природозащитници  
скачат на промени в Закона за лова
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Те са против използването на 
отрови, упойващи вещества, 
капани и ями в борбата  
с Африканската чума по свинете 

Отровени птици

НЛРС-СЛРБ отхвърля предложените 
промени в Закона за лова

Мече, хванато в примка, което Сдружение за дива природа “БАЛКАНИ”  
освобождава
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„Омаловажава се свършеното от ловците“, смя-
та Каравасилев

О Б Я В А

На основание чл.18/2/ от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в 
търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна 
дейност от Община Бургас и Решение № 303 / 14.10.2020г. на Управителя, обявява търг с явно над-
даване за отдаване под наем на помещения собственост на “БУРГАСБУС” ЕООД гр.Бургас при следни-
те условия: 

Обект
№

адрес Вид на имота Площ 
кв.м. 

Начална 
цена в лв 
без ДДС 

Размер на 
депозита 
в лева 

Стъпка за 
наддаване в 

лева

Цена на тръжни 
документи без 

ДДС 
1.1 ул.”Индустриална” 4 услуги /сервиз/ 488  588 1764 59 110
1.6 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 52 260 780 26 110
1.8 ул.”Индустриална” 4 склад 100 360 1080 36 110
1.11 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 36 63 189 7 110
1.13 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 36 180 540 18 110
1.14 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 72 180 540 18 110
1.15 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 106 265 795 27 110
1.20 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 29 17 51 2 110
1.21 ул.”Индустриална” 4 пом. за търг.д-ст 97 340 1020 34 110
1.22 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 470 470 1410 47 110
2.1 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 

продажба на билети
4+4 275 825 28 110

2.3 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 
продажба на билети

4+4 275 825 28 110

2.8 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 
продажба на билети

4+4 275 825 28 110

2.9 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 54 460 1380 46 110
2.12 Автогара”Запад” пом. за продажба на 

билети
6 210 630 21 110

2.17 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 40 400 1200 40 110
2.22 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 23 276 828 27 110
5.4 Aвтогара Средец пом. за търг.д-ст 118 185 555 19 110
7.2 Авт.Изгрев площ 1 150 450 15 110

Търгът ще се проведе на 29.10.2020г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД 
гр.Бургас ул “Индустриална” № 1. 

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на обявата 
от 09.00 до 11.30ч и от 12.30 до 15.00ч в касата на дружеството.

Депoзитът за участие се заплаща до 28.10.2020г.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване на 

обявата, след представяне на документ за закупена документация за участие в търга.
Срокът за отдаване под наем на помещенията е три години. 
 Телефон за допълнителна информация 088 678 8394.
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Предвид ръста на ново-
заразените с COVID-19, 
със заповед на министъра 
на здравеопазването №РД-
01-603/14.10.2020 г, считано 
от 14 октомври до 30 ноем-
ври 2020 година, се въвеж-
дат временни противоепи-
демични мерки. В този пе-
риод са и празничните про-
яви по повод Димитровден 
- празник на Айтос. 

Програмата за празника 
започва на 19 октомври, 
има прояви до самия край 
на месеца. Мероприятия-
та ще се провеждат пре-
димно на открити общест-
вени места, но има и таки-
ва, които са организирани 
на закрито. В тази връз-
ка, важно е организато-
рите и гражданите да зна-
ят, че според заповедта 
на министъра, културните 
и развлекателни меропри-
ятия могат да се организи-
рат и провеждат при зае-
тост на местата до 50% от 
общия им капацитет на за-
крито и открито, при спаз-
ване на физическа дистан-
ция от 1.5 метра и при спаз-
ването на задължителните 
здравни правила. 

Всички колективни и ин-

дивидуални тренировки за 
всички възрасти на закри-
то се провеждат без пуб-
лика. При провеждане на 
спортни състезания на за-
крито се допуска публи-
ка, като зрителите се на-
станяват най-малко през 
една седалка, при спазва-
не на физическа дистанция 

от 1.5 метра и заетост на 
местата не повече от 50%. 
И при спортните състеза-
ния на открито, заетост-
та на местата за публика-
та трябва да е до 50% при 
спазване на задължителна-
та дистанция.

Посещения в дискотеки, 
пиано бар, нощни клубове 

и други нощни заведения 
на закрито и открито се до-
пускат при заетост на мес-
тата - не повече от един чо-
век на квадратен метър от 
общия им капацитет. Гру-
повите празненства на от-
крито и закрито (в т.ч. сват-
би, кръщенета и др.) се ор-
ганизират при спазване на 

физическа дистанция от 1.5 
метра.

Във връзка със запове-
дта на министъра на здра-
веопазването, Общинската 
администрация, в рамките 
на функционалната си ком-
петентност и при макси-
мално използване на кон-
тролните си правомощия 

и административен капа-
цитет, създава необходи-
мата организация за кон-
трол по спазване на про-
тивоепидемичните мерки, 
като в случай на необхо-
димост може да въведе до-
пълнителни противоепиде-
мични мерки.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

16-19 ОКТОМВРИ 2020, бр. 416

Читалищното настоятелство при НЧ „ПРОБУ-
ДА-1925“- село Пирне има удоволствието да по-

кани всеки, съпричастен към духовните устои на 
най-значимата културна институция, непреходна 

във времето - Читалището.
Тържеството по случай 95-годиш-

ния юбилей ще бъде на 28.10.2020 
г. от 15.30 часа в салона на Чита-
лището. В празничната програ-
ма се включват - местни самодей-
ци, Танцов клуб „Пирине“, Детска 
градина – село Пирне, Акробалет 
„Тиара“ при Военен клуб - Айтос, 
Съставът за изворен фолклор при  
НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос, 
гости с възрожденски дух ще бъ-
дат на нашата сцена. Кулминация-
та на Празника ще бъде изявата на 
оркестър „Странджа“ с прекрасния 
и гласовит странджански народен 
певец Костадин Михайлов!

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ПРИ-
СЪСТВИЕТО ВИ!

Зрелищно, пищно и розово! Нечовешки смеш-
но! За първи път в град Айтос гостува една от най-
добрите комедии в страната- „Горката Франция”. 
Уникално смешни - Александър Кадиев, Алексан-
дър Дойнов, Фахрадин Фахради-
нов, Катерина Евро и Анелия Лу-
цинова. Режисьор на постанов-
ката е Богдан Петканин.

Това е една комедия за сблъ-
съка на поколения, сексуална 
ориентация, ценности, идеали 
и любов. „Горката Франция” за 
ПЪРВИ ПЪТ В АЙТОС! Елате да 
се смеем заедно! Не пропускай-
те! Билети на касата на Читали-
щето, телефон за повече инфор-
мация: 0889199878.

Уважаеми приятели на театъ-
ра, информираме Ви, че закупе-
ните досега билети за постанов-
ката “Горката Франция” не са 
достатъчни, за да се осъществи 

представлението. Молим Ви, ако все още някой 
не си е закупил билет, а желае да посети поста-
новката, нека го направи още днес (16.10.) на ка-
сата на читалището. Очакваме ви!

Много празнични прояви за Димитровден

Елате да се посмеем заедно! 
Понеделник, 19 октомври 2020 година, от 19:00 часа 

Пирне ви кани на читалищен юбилей

Да спазваме задължителните здравни правила



Геновева ЗАФИРОВА

Аз съм готова да тръгваме! Надя-
вам се, и вие, читатели на „Народен 
приятел” - вестникът, който айтозлии 
са чели и преди 94 години. Ще ни во-
дят айтозлии, които още помнят ста-
рия град. Разчитам на мъдрия бай 
Злати Златев, 98-годишен, човекът - 
енциклопедия, както го наричат по-
младите, с удивително услужлива 
памет, с чувство за хумор, усмих-
нат и приветлив. Ще разчитам и на 
Здравка Терзийска – очарователна-
та учителка по български език и ли-
тература в училище „Христо Ботев“, 
която също пази грижливо непокът-
натите спомени от стария град. До-
верявам се и на спомените на мои-
те приятели и роднини, и на техни 
приятели от онова време.

Но нека се пуснем по движение-
то на главната улица – чаршията. Тук 
младите се харесвали и си уреждали 
срещи. Препоръчвам ви първо да се 
отбием при бай Вълчо или при бай 
Васил, за да се освежим с по една 
ледена лимонада. После да продъл-
жим по уличката „Д-р Петър Берон”, 
която свързва центъра със Зулпа-
ловия площад. Да се отбием в кни-
жарницата на г-жа Юлия Георгиева 
с класическа художествена литера-
тура. После ще ни посрещнат чира-
ците в колониалния магазин на бра-
тята Георги и Петраки Пеневи, състо-
ящ се от бакалия и кръчма. По-къс-
но техен ортак става Иван Мавров. 
Там именно бай Злати работи като 
чирак още от юношеските си години, 
та чак до казармата и мобилизира-
нето му във Втората световна вой-
на като редовен войник. 

Ако имате желание, да надникнем 
и в магазина на Георги Ставрев или 
на братя Рафайлян – той е отсреща 
на уличката. Там ще намерите дре-
хи и аксесоари. А не дай Боже, да 
ви заболи зъб. В тия времена вра-
тата на зъболекаря Бенцион Или-
ев е винаги отворена за пациенти. 
По-нагоре е ресторантчето–меха-
на („Двата лева“) на Мильо Петров, 
където ще ви нагостят, а и лимона-
да ще ви приготви синът на бай Ми-
льо - Трендафил. 

Неусетно стигнахме до къщата 
на бай Димчо Бозаджията. На до-
лния етаж сега се намира аптека-
та на внучката му Румяна Манева - 
дъщеря на д-р Манев – рентгенолог 
в общинската болница. Вярвам се 
ориентирахте, нали? Там ще откри-
ете и часовника, който е местна за-
бележителност и един от символите 
на онова време. 

А сега да се спрем пред магазина 
за обувки на Тютьочеви. Всеки ка-
приз може да бъде задоволен, пък и 
не е скъпо. Ще ви спомена само, че 
съвсем близо е живяло семейство-
то на Петраки Пенев, съсобственик 
на колониалния магазин с кръчма-
та. Една от дъщерите му, Добрина, 
бе съпругата на всеизвестния апте-
кар в Айтос - Сашо. В близост с тях 
пък е родът Попови – бащата Никола 
Попов и синовете му Любомир и Ра-
фаил. Последният дълги години ра-
боти като профсъюзен деятел, а съ-
пругата му Руска Илиева - като учи-
телка в училище „Хр. Ботев“. Сигур-
но се досещате и за дъщеря им Лю-
бомира Рафаилова – Районен съдия 
до преди няколко години. 

Вече сме на автобусната спирка 
на Зумпаловия площад. Отсреща е 
масивната къща на Йорданка Зумпа-
лова. Синът й Петър Зумпалов е из-
вестен счетоводител, работил дълго 
време в ТКЗС, а после АПК – Айтос. 
Зумпалови са известна и стара ари-
стократическа фамилия, занимава-
ща се със земеделие. Друга извест-
на фамилия – Топалови имат имот 

на север от халите - голяма старин-
на сграда, в която дълго време беше 
настанен Районният съд. Атанас То-
палов е бил виден търговец. Понас-
тоящем в двора има малка построй-
ка, където отсяда през пролетта и ля-
тото внучката му Мария Топалова. В 
съседство до тях си спомням беше 
домът на бай Фаик – самороден зъ-
ботехник, колоритна личност. Мно-
го айтозлии прибягваха до неговите 
услуги, защото работеше хигиенич-
но и отговорно. Държа да ви споме-
на, че през миналия век айтозлийки 
са ползвали услугите на една мно-
го веща самоука акушерка, от която 
мъжете са се плашели щом я срещ-
нат. Името и е Зоица – майка на ап-
текарката Вeса, която работила в об-
щинската аптека. Легенди се носят 
за баба Зоица - ако мъж се мерне 
пред очите й тежко и горко му. 

Помня, че в близост до някогаш-
ния Битов комбинат (сградата и сега 
си е там), живееше д-р Мария Же-
лязкова, завършила медицина в Ца-
риград – рядка птица. Носеха се слу-
хове, че в деня на сватбата си, се ка-
чила на едно дърво. Сватбарите тър-
сели булката – няма я. Така си оста-
нала стара мома. Та тя бе сродница 
на адвокат Кетипов. Сега къщата се 
стопанисва от дъщерята и зетьовете 
на адв. Кепипов. 

Но да се върнем нагоре до чита-
лище „Васил Левски“. Продължава-
ме по улица „Александър Стамбо-
лийски“. Ето ни пред къщата на ху-
дожника Георги Димитров и съпру-
гата му Фотина Шишкова – препода-
вателка по математика в гимназията 
“Христо Ботев”, а преди това в зе-
меделското училище. Той завършил 
живопис в Неапол – Италия. Няма ги 
вече, но от две години в Айтос се е 
върнала завинаги по-малката му дъ-
щеря – Корнелия – ландшафтен ар-
хитект. По-голямата – Мария насле-
дила таланта на баща си, също е 
художник – живописец. Засега жи-
вее в София. 

Сега стопанка на къщата е Корне-
лия. Грижливата й ръка е подряза-
ла чимширите, а наоколо зеленина, 
спокойствие – атмосферата на въз-
рожденски калдъръмен двор. Връща 
те столетие назад - мило, носталгич-
но и примамливо. Влизаме в една от 
стаите - старите мебели, портрети-
те рисувани от баща й, постелките и 
възглавниците – всичко е така, как-
то е било при родителите й. И всич-
ко напомня за нравствената изви-
сеност на стопаните на тази къща 
– хора на духа. Стопанката ми раз-
казва, че къщата е на сто години, 
построена от нейния дядо по май-
чина линия- Георги Шишков, завър-

шил Робърт колеж в Цариград и мно-
гогодишен кмет на Айтос в минало-
то. Под тяхната къща изправя ръст 
друга масивна сграда – Борис Ецо-
вата къща. Стопанинът й бил замо-
жен човек, виден айтоски търговец. 
После Корнелия ме води до къща-
та на Панатакьоолу – бащата на д-р 
Фотина Панайотова – Павлова, из-
вестна айтоска гинеколожка, стиг-
нала до професор в София. 

На мястото на новопостроените 
блокове на старата улица “Чортлен-
ска” беше старият родилен дом, при-
надлежащ на друг известен айтоски 
търговец – Димо Железов. С добра 
памет и точен изказ, Корнелия ха-
рактеризира нравите на айтозлии 
от онова време – техните въжделе-
ния, спорове, влюбвания и разде-
ли…и неосъществените сватби, ка-
къвто е случаят с д-р М. Желязко-
ва. Редят се случки, събития. Инте-
ресен и пълноценен е бил животът 
тогава. Земеделци, занаятчии, търго-
вци и интелектуалци – всички са жа-
дували за изучат децата си. Спом-
ням си за фамилията Джанкови – 
синът Борис Джанков учи право във 
Франция. Моята учителка по френ-
ски език Калиопа Апостолова също 
бе завършила филология в град Нан-
си – Франция. Но всички тези, досто-
лепни граждани на Айтос се завръ-

щат в родния град. Така че има над 
какво да се замислят днешните ай-
тозлии, които окончателно скъсват 
с родния град.

Други фамилии, която са остави-
ли диря в града ни са: Рохневи, Ор-
лови, Кавръкови, Бабаноглу, Петкоо-
глу, Джанкардашлийски и т.н. Някои 
от тях работят в Поморие, Несебър, 
Бургас, дори в Мичурин, какъвто е 
случаят с моя дядо Атанас Петков, 
който е бил банков служител. 

Няма да отмина и един трагичен 
случай в Айтос, когато бе запале-
на и изгоря къщата на небезизвест-
ния Георги Бояджиев – чорбаджия. 
В книгата си „Хора без дубъл“, в оч-
ерка за поборника Иван Карагеор-
гиев, писах как е бил хвърлен жив 
в кладенеца, намиращ се в неговия 
двор. Тогава пледирах да се напра-

вят разкопки, за да се намерят кос-
тите на Иван Карагеоргиев, но въз-
мездието дойде. Потомците на чор-
баджи Георги Бояджиев платиха с 
живота си за гнусното дело сторе-
но от дядо им. 

Но да не ви натъжавам. Да не заб-
равим и за къщата на Дянко Костов 
– днешната пощенска банка. Стопа-
нинът бил околийски началник през 
30-те години на миналия век. По ули-
ца “Станционна” до офиса на Бисер 
Демирев пък е къщата на Паскал Ко-
чев – един от синовете на Йордан 

Кочев - търговец на зърнени храни. 
Там се е помещавало и бившето Во-
енно окръжие на град Айтос. По-на-
долу следваха рентген и зъболечеб-
но, а на ъгъла към центъра - Полик-
линиката на града. Старите айтозлии 
си спомнят с уважение рентгеноло-
га д-р Гешанов и д-р Корочкин – рус-
нак. Но особено място в сърцата на 
айтозлии заемат двата колоса в ме-
дицината през миналия век - д-р Пе-
ньо Задгорски - вътрешни болести 
и П. Хаджипетров – гинеколог. На 
мястото на днешния Търговски цен-
тър, съвсем наблизо до сладкарни-
ца „Роза“ (вече я няма ) беше къщата 
от камък на д-р Задгорски. Той бе и 
училищен лекар - работеше в лекар-
ския кабинет в училище “Христо Бо-
тев”. Там като деца и ученици ходе-
хме при него на прегледи. Беше мъ-
дър, наблюдателен и точен в диагно-
зите си. А д-р Хаджипетров е ображ-
дал стотици деца и е спасявал май-
ките от смърт. Неговата къща е сега 
ресторант “Старата къща”. Особено 
обаятелна бе зъболекарката Добри-
на Задгорова – сестра на д-р Задгор-
ски. На улица „Александър Стамбо-
лийски” днес живеят нейните питом-
ци – син и внуци. Малко по-долу е къ-
щата на търговеца на вълна – Дими-
тър Вълчев и жена му Надежда. Тя е 
реституирана - това е бившият Пи-
онерски дом. 

С топли чувства разговарям и с 
моята учителка Величка Койчева – 
почти 90-годишна жена с добра па-
мет. Тя ми припомня за първия ай-
тоски хотел, собственик е вуйчо й 
Ив. Овчаров, точно в центъра (и до 
сега ние наричаме тази сграда „Хо-
тела”). Баща й Койчо Койчев и вуйчо 
й са също търговци на дрехи. Това 
са магазините по центъра и надолу 
по улица „Петър Берон“ (Гъбките). 
До тях се е помещавала добре за-
редената книжарница Васил Ялъ-

мов – Саранкин. А до хотела се по-
мещавали търговците – Иванизов 
и Баклаян.

С уважение към личността на пър-
вия филателист с търговско обра-
зование, си спомнят по-възрастни-
те айтозлии за бай Иван Терзийски 
(баща на Здравка Терзийска). Един 
буден българин, родолюбец и инте-
лектуалец, завършил Търговската 
гимназия в град Бургас. Полиглот. 
Води богата кореспонденция като 
основател на филателното друже-
ство в града. Надарен с търговски 
нюх и голяма човечност към всички 
около себе си. С предприемчив дух 
държи собствен склад (намиращ се 
по днешната улица „Петър Берон“). 
Изключително отговорен, сърдечен 
и точен човек. Когато банките пра-

вят годишен финансов отчет на пред-
ставителите от търговската гилдия, 
годишният баланс на Ив. Терзийски 
е образец за изпълнение. На него-
вата маса са добре дошли както ин-
телигенти, така й каруцари и работ-
ници. Особено грижовен е към дос-
тавчиците на яйца – дори ги облича 
и обува. Незапечатаното му радио 
преди 9-и септември 1944 година е 
било достъпно за прогресивните ай-
тозлии: братя Връбчеви, В. Николов, 
учителят Драгиев. След 1944 година 
работи като завеждащ „Яйцекооп“ 
към РКС и се труди така усърдно, 
както е работил в собствената си 
фирма. Работохолик, всеотдаен, не-
уморим до последния си дъх.

Уважаеми читатели, иска ми се да 
ви спомня и за д-р Т. Топалов, дъл-
гогодишен началник на болницата в 
Айтос, за колегата му д-р Манев – 
рентгенолог и д-р Тодор Попов, кой-
то доскоро работеше като рентгено-
лог. Но вече е време да се спуснем 
по „Станционна“, на път към гимна-
зията „Христо Ботев“. Съвсем набли-
зо е къщата на още един художник-
скулптор - Никола Димитров, брат на 
художника Георги Димитров.

Освен за еснафите, търговците, 
лекарите, време е да кажем нещо и 
за хлебарите. Никой не е по-голям от 
хляба – казва народът. Да вкусим с 
вас от някогашния бял хляб. Спом-
ням си Бай Панайотовата фурна. Там 
се печаха (и дори сега се продават 
закуски), фурната до училище „Лю-
бен Каравелов“, а по улица „Васил 
Левски“ - бюрекчийницата на бай 
Ристем. Особено ми е скъпа Мила-
новата фурна по улица „Шипка“, къ-
дето е моята родна къща. Споменът 
за нея ме връща към детството. Го-
лемите бели хлябове имаха особен, 
неповторим аромат и вкус на току-
що смляно жито. Бих искала да ви 
срещна и с майстори-дърводелци и 
бъчвари. В семейството на бай Ге-
орги и съпругата му Екула се раж-
дат математиците – учители Пенка 
Симеонова и Тодор Тодоров (учили-
ще „Христо Ботев“). Не ще забравя 
и срещата си със Стоян Цънгеров, 
майстор-дърводелец. С благодар-
ност си спомнят айтозлии и за бъч-
варя Кольо Карамалаков. 

Времето ме притиска, а аз бързам 
да ви срещна с още толкова непов-
торими хора. Но да си сверим ча-
совниците. Влизам с вас в ателие-
то на г-н Сахатчиев. Занаятът часов-
никар наследява от него синът, а по-
сле и внукът му. Вероятното място 
на ателието му е било до блоковете 
на АПК – „Райфайзенбанк“ (до къ-
щата на учителката К. Апостолова). 
Днес на мястото на нейната къща 
се издига огромна сграда с мага-
зини. Така опазваме местата с ду-
ховен заряд! 

Отправям се към бившото вече 
училище „Кирил и Методий“, а съв-
сем близо до него е някогашната 
къща на първия печатан айтоски 
поет – Пенчо Пеев. През 1925 годи-
на на духовно-културния хоризонт 
в Айтос изгрява поетичната звезда 
на Пенчо Пеев. Неговият съученик, 
Георги Връбчев, си спомня: „През 
1926 година Пенчо издава своята 
първа стихосбирка, наречена „Сти-
хотворения“. Той бе станал и редак-
тор на списание „Мост“. Отново се 

сдружихме (след раздялата, когато 
бях учил и в Сливен), но прозираше 
трагизма на времето, в което жи-
вяхме. По поетичност, драматизъм 
и художествено изображение той 
е ненадминат. За жалост в послед-
ните мразовити дни на януари 1929 
година поетът е прострелян - в ста-
рите гробища е погребан, а днес ни-
кой не знае къде е гробът му. Върху 
старите гробища е построен спортен 
комплекс”, пише Връбчев.

Време е да тръгваме към улица 
„Паркова“, подканя ме бай Злати. 
Ще ви срещна с човека, твореца и 
ръководителя Тодор Янчев. Моят гид 
с нескривана симпатия говори за 
художника. Работил като механиза-
тор, бригаден ръководител. Прижи-
ве имах възможност да общувам с 
този мъдрец. Заплених се от карти-
ните му, от неговия самороден та-
лант. Твърде много му прилягат ду-
мите на Дамян Дамянов за Йордан 
Йовков: „Колко си голям във таз къ-
щурка, как си се побирал прав аз не 
знам. И си мисля планини се раждат 
само в ниски, схлупени къщя…“

Не съм забравила да ви срещна 
и с други неповторими радетели на 
културата от нашия град, в частност 
музиката. Няма я къщата на компо-
зитора Филип Кутев на едноименна-
та улица, но пък има паметен знак 
на мястото - да се знае и помни от 
поколенията къде се е родил най-из-
вестният айтозлия на всички време-
на. А малко по-встрани, на съседна-
та улица е къщата-музей на другия 
голям айтозлия - Георги Станев, ко-
ято е символ на българския възрож-
денски дух в града ни. И отново се 
спускам пак на разходка по чаршия-
та. Спомняте ли си бакалията на бай 
Агоп Кавукчиян - как щях да го про-
пусна?! С усмивка и ведър поглед, 
с изключителен търговски нюх, той 
обслужваше млади и стари. Търго-
вец от класа, бай Агоп бе и предсе-
дател на културно-просветната ор-
ганизация Ереван. И още един ай-
тозлия - търговец на платове, няма 
да отминем. До неотдавна, той и 
съпругата му бяха сред нас. Да си 
спомним за бай Арам и Сирухи Та-
кесян – дамите много ценяха талан-
та й на моделиер.

Ами от тичане напред-назад, 
обувките ни вече изнемогват. Да 
влезем в обущарничката на бай Руси 
Кънев, Станчо или Пеньо. Тримата 
бяха най-добрите майстори, дори 
творяха, създаваха модели за обув-
ки. Помните ли ги? Работеха първо 
в приземния етаж на ТПК „Атанас 
Манчев“, а после в Битовия ком-
бинат. Хубавото е, че синът и вну-
кът на бай Руси продължават него-
вия занаят. Потърсете ги в тунелче-
то по стълбичките. 

Искахме всичко да ви припомним 
и възкресим от старата чаршия и 
малките улички: всяко камъче е спо-
мен, история, пламък и настроение 
– съдба. Ако нещо сме изпуснали да 
ви покажем, скъпи наши съгражда-
ни или да ви срещнем с някого, то 
вие попълнете пропуснатото с ваше-
то въображение и с позитивното си 
мислене за отминалото време. 

Бих ви препоръчала да вземе-
те един от файтоните, които пом-
ни нашето детство. Тогава нямало 
автобуси – единственият превоз за 
гражданите, дори до селата наоко-
ло, ставало с файтоните. Можете да 
избирате: бай Матю, Калчоолу или 
бай Иван. Те ще бъдат на ваше раз-
положение. Мислено да ги повика-
ме и да се повозим с тях по глав-
ната улица „Станционна“, до парк 
„Славеева река“ или до ЖП гарата. 
Може и до близко село. Г-жа Терзий-
ска и сега си спомня с носталгия за 
снежнобелите облегалки и червено-
то кадифе на седалките: „Беше при-
ятно и забавно. Романтично време, 
нямаше стрес и изгорели газове, 
дишахме свободно“ – споделя тя с 
умиление и тъга. Неповторимо вре-
ме, липсва ни! Шум, замърсен въз-
дух, паника и страх - това ни дове-
де механизирането на живота. Изгу-
бихме спокойствието си. Динамика-
та ни убива... 

Увлечени в разговор с моите съ-
беседници, забравихме, че на ъгъ-
ла, там на улица „Васил Левски“, ни 
чака с гюмчето бай Санчо. И сега чу-
вам неговия глас да ни подканя, за 
да си купим прясна боза. Ех, време-
на! Каква романтика и екзотика. Ка-
чени на своите коне, каракачаните 
минаваха по уличките и предлагаха 
вкусно сирене, кашкавал, мляко или 
извара. Вкусът им усещам и сега. От-
мина това време. Но ни е нужно от 
време на време да се освежаваме , 
за да съхраним за бъдещите поколе-
ния непокътнат спомена за минало-
то на Айтос. Да се изкачим до Оре-
ла или Казаните и да видим като на 
длан бъдещия Айтос. И да помним - 
няма бъдеще без минало, и то осъз-
нато и почувствано минало.
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ДимитроВДен - 

празник на айтос

Да се поразходим из 
калдъръмените улички 
на Айтоската чаршия 

Айтос - центъра, 40-те години на ХХ век.

В Градската градина - 1926 година

Площадът с часовниковата кула - 40-те г. на ХХ век

Поставяне на павета в централната градска част

Центърът - 1969 г.



„ESTREYA“ Българо-ис-
пански културен център 
предлага организирането 
и провеждането на групо-
ви, разговорни, интерак-
тивни и индивидуални ези-
кови курсове по испански 
език. Освен с преподаване 
на езика, културният цен-
тър предлага възможност-
та да се докоснем до раз-
личните култури на испан-
ския свят, запознавайки 
се с традициите, нравите, 
обичаите и кухнята на Ис-
пания. Културната им про-
грама включва провеждане 
на кулинарни събития, про-
жекция на испанско кино, 
литературни четения, как-
то и организиране на пъту-
вания. Ние сме специали-
зирали и разработили с на-
шата практика интерактив-
ни класове за деца от 3 до 
5 и от 6 до 12-годишна въз-
раст, децата имат огромни-
ят капацитет едновремен-

но да изучават над 3 чужди 
езика. Това е доказано на 
световно ниво и ние с на-
шите ученици сме го откри-
ли и децата в нашите кла-
сове докато се забавляват 
научават език, който с вре-
мето им отваря светъл про-
зорец към света. Класове 
по 45 минути. Целогодиш-
на оферта. Възползвайте се 
от разсрочено на три час-
ти плащане. 

Всички знаем колко е ва-
жно да знаеш да се комуни-
кираш със света около теб. 
Учебна програма за тиней-
джъри и работещи, които с 
нас имат възможност да на-
учат език (испански и ката-
лунски). Който да им даде 
по-добра база за разви-
тие. Групи от 4 до 8 души, 
индивидуални и полуинди-
видуални часове от 2 до 3 
души. 1 учебен час е 50 ми-
нути. Занятията се провеж-
дат в минимален блок от 

100 минути (2 уч.ч.). Месеч-
но заплащане.

Преквалифицирани сме 
за преподаване на инте-
рактивни, когнитивни кла-
сове за + 60 годишна въз-
раст, тази програма е из-
готвена от международни-
те асоциации за развитие 
на възрастното населе-
ние, тя помага за поддър-

жане на нервните клетки 
на мозъка, чрез изучаване 
на чужд език. Испанският е 
най-говореният език и май-
чин език на над 500 мили-
она хора по света. Негова-
та структура е по-близка до 
българската, това, което се 
чете се пише. Което позво-
лява на възрастното насе-
ление бързото му усвоява-

не. Класо-
ве по 45 ми-
нути. Целогодишна офер-
та. Възползвайте се от раз-
срочено на три части пла-
щане. 

Ще сме радостни да пре-
дадем нашия опит и да сме 
полезни за град Айтос.

Петя КИРИЛОВА и 
Антонио ПЕРЕЗ

“ESTREYA” Българо-ис-
пански културен център

Tел: 0878988221
е-mail: 

estreya.eu@gmail.com
facebook: @Antonio 

Perez Moreno 
instagram: estreya800 

Организацията по оползотворя-
ване на отработени масла „ОЙЛ РЕ-
ЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД, съвместно с Об-
щина Айтос организират кампания за 
предаване на отработени масла на те-
риторията на община Айтос в периода 
22.10.2020 г. – 23.10.2020 г.

Желаещите да се включат може да 
предадат своите отпадъци в пункта, 
намиращ се в сградата на Граждан-
ска защита в град Айтос от 09:30 до 
16:00 часа.

По време на кампанията гражда-
ните може да се освободят от опас-
ния отпадък от отработени масла без-
възмездно.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в 
общия поток смесени отпадъци влияе 
отрицателно върху здравето на хора-
та, замърсява околната среда и нару-
шава нормалната експлоатация на де-
пата, поради което Община Айтос при-
зовава гражданите да се възползват 
от предложената възможност.

Лице за контакти: Катя Иванова – 
ст. експерт, Дирекция „ТСУРР”, об-
щина Айтос, тел.: 0897 / 99 – 23 – 21

„Имате възможност да се при-
съедините към усилията за чиста 
околна среда, като предадете този 
вид отпадъци на посочения адрес 
по време на кампанията“.

ñòð. 3Народен приятел16-19 ОКТОМВРИ 2020 9×ô

Един пъстър свят от човешки 
съдби - Айтос, ХХ век

Националната комисия за 
борба с трафика на хора стар-
тира ежегодната си национал-
на кампания по повод 18-и ок-
томври – Европейския ден за 
борба с трафика на хора. Кам-
панията тази година се провеж-
да под наслов „Трафикът на 
хора с цел сексуална експло-
атация съществува“. 

Въвличането в този вид екс-
плоатация е една от най-раз-
пространените форми на тра-
фик, съгласно официалните дан-
ни на Прокуратурата на Републи-
ка България и Европейската ко-
мисия. Над 85% от идентифи-
цираните жертви в България са 
жени, които биват подлъгани и 
експлоатирани сексуално, вклю-
чително зад граница. 

Често тези хора, водени от 
мечтите си за по-добър живот 
за тях и семействата им,  изби-
рат да рискуват, за да създа-
дат кариера в развлекателния 
бизнес или в сферата на услу-
гите, а дори и съзнателно изби-
рат да предоставят сексуал-
ни услуги, без да очакват, че в 
действителност друг ще печели 
от продажбата на тялото им. 

И тогава се сблъскват с наси-
лието, терора, срама и страха. 

Пътят назад е труден, но жерт-
вата винаги има шанс да се из-
мъкне, да събере сили и да из-
гради живота си отново. Още 
по-добре е, когато хората се 
информират, помислят до-
бре и се запитат какви риско-
ве носи тази идеално описана 
реалност.

Задай си въпросите: 
- Получаваш ли примамливи 

обещания за работа с много ви-
соко заплащане?

- Предлагат ли ти непознати пъ-
туване в чужбина?

- Предлагат ли ти скъпи пода-
ръци и съвместно съжителство?

- Държат ли те в неизвестност 
или изолация?

- Казват ли ти как да се дър-
жиш? 

- Страхуваш ли се?
- Тормозят ли те? 
- Искат ли от теб лични сним-

ки, предизвикателно видео, ин-
формация за семейството ти, 
лични данни?

Ако отговориш с „ДА“ на 
един или повече от тези въ-
проси, ти си в риск!

Планираш пътуване с цел ра-
бота зад граница? Бъди из-
ключително внимателен/на и 
предпазлив/а. Не всички са до-

бронамерени към теб. Биха излъ-
гали, за да спечелят, като прода-
ват тялото ти. 

Тези хора са престъпници. 
Ползвателите на сексуални 
услуги от жертви на трафик 
също носят наказателна от-
говорност. 

Ако си в беда, незабавно се 
свържи с българското пред-
ставителство в страната, в ко-
ято се намираш. Потърси помощ 
от полицията – дори и да си с от-
нети документи, от неправител-
ствена организация, работеща 
с хора в нужда, от близките си 
или на някой от телефонните 
номера от този списък:

ВАЖНИ КОНТАКТИ:
• Единен  европейски номер 

за спешни случаи 112 (напълно 
безплатен, набира се без код)

• Национална комисия за 
борба с трафика на хора – тел. 
+ 359 2 807 80 50 (работно вре-
ме: от понеделник до петък, от 
9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@
antitraffic.government.bg

• Национална телефонна ли-
ния срещу трафика на хора, 
фондация „Кампания А21“ – 0800 
20 100

Кампанията се реализира с медийната подкрепа на Bulgaria On Air, Българска национална телевизия, 
Българско национално радио. Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на 

интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

Както айтозлии добре знаят,  
д-р Силвия Маркова е единственият 
пулмолог в МБАЛ - Айтос, който в мо-
мента се възстановява от COVID-19 в 
отделението, на което е завеждащ. На 
13 октомври пред “Нова телевизия“ 
д-р Маркова потвърди, че от няколко 
дни се чувства добре. 

“Изкарах болестта доста тежко с 
три периода на влошаване, като по-
следният беше тежък – с висока тем-
пература и силен задух, който не се 
повлиява от нищо”, призна д-р Мар-
кова. Пред многобройната зрител-
ска аудитория тя обясни, че лечение-
то, на което е подложена, е стандарт-
ното за всички пациенти – с корти-
костероиди, антикоагуланти и анти-
биотик. “Въпреки всичко, аз се вло-
ших. След включването на “Ремде-
сивир” – на следващия ден започнах 
да дишам”, каза пулмологът. Според 
д-р Маркова ефектът от “Ремдесивир” 
е бил поразителен. “В четвъртък ми 
вляха първата доза, в петък вече мо-
жех да дишам и температурата спад-
на”, уточни тя. 

За тези, които се съмняват в съ-
ществуването на COVID-19, д-р Мар-
кова каза: “Вирусът го има. Моите 
впечатления като пулмолог, който ра-
боти доста дълго време с белодробни 
инфекции е, че той е станал по-агреси-
вен и заразен и протича по-тежко”. 

Д-р Силвия Маркова: 

Вирусът е станал 
по-агресивен и заразен 

и протича по-тежко 
„Ефектът от Ремдесивир“ беше 
поразителен“, каза още пред 
„Нова телевизия“ пулмологът 

Община Айтос организира кампания 
за предаване на отработени масла в 
периода 22.10.2020 г. - 23.10.2020 г.

Петя Кирилова и Антонио Перез с Владимир Димитров във Вое-
нен клуб - Айтос, на инициативата „Да четем „Дон Кихот” на ста-
роиспански”

Уникален шанс за айтозлии и децата на 
Айтос да учат най-говорения език в света
Петя Кирилова и Антонио Перез - 
преподаватели на „ESTREYA” 
Българо-испански културен 
център, за възможностите и 
ползите да учиш испански език

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация 
съществува – задай си въпросите!

Стартира националната кампания по повод 18-и октомври – 
Европейският ден за борба с трафика на хора



Лидия КОСТАДИНОВА, 
треньор

Новосъзаденият клуб по 
спортна акробатика „Ейн-
джълс”- Айтос с председател 
и старши треньор Дида Груде-
ва и треньорски екип в състав 
Лидия Костадинова-треньор, 
Златина Колева-хореограф 
и помощник-треньори Мире-
на Генчева и Благосвета Бла-
жева, взе участие в Държав-
ния индивидуален шампионат 
,,Горна Оряховица” 2020 г. 

Въпреки краткото време от 
създаването си, 
клубът успя да 
подготви два вида 
във възрастови-
те групи 8-15 го-
дини и 9-16 годи-
ни. На голямото 
състезание “Ейн-
джълс” се състе-
зава с елита на 
спортната акро-
батика в Бълга-
рия. Двете трой-
ки в състав: Сия-
на Кирякова, Ме-
лис Юмер, Вик-
тория Маринчева 
(8-15 год.) и Петя 
Бозвелиева, Да-
рина Николова, 
Венелина Ивано-
ва (9-16 г.) зае-
ха 5-о място в ба-
лансова комбина-
ция. Въпреки лип-
сата на подходя-
ща база, кратко-
то време за под-

готовка и усложнената епиде-
миологична обстановка, клу-
бът успя да представи Айтос 
на Държавното първенство. 

КСА ,,Ейнджълс” подна-
ся специални благодарности 
към колегите от КСА ,,Неф-
тохимик”- Бургас, които при 
трудната за тях обстанов-
ка предоставиха достъп до 
своята тренировъчна база и 
по този начин подпомогна-
ха подготовката на състеза-
телите на ,,Ейнджълс”. Еки-
път на клуба изказва искре-
ни благодарности и на коле-

гите от Клуба по сво-
бодна борба “Айтос”, 
с председател и тре-
ньор Ружди Ахмед за 
това, че предостави-
ха спортната си база в 
името на спорта и до-
брата кауза. И не на 
последно място, клуб 
,,Ейнджълс” благодари 
от сърце и на спонсо-
рите и общински съвет-
ници Георги Янев и Ев-
гений Генчев, без чия-
то подкрепа момичета-
та нямаше да излязат 
на квадрата с толкова 
красиви състезателни 
трика! Клубът благода-
ри и за безусловното 
доверие и подкрепа на 
родителите. Готови да 
продължим напред, за 
да жънем успехи както 
на национално, така и 
на европейско и све-
товно равнище.
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Новосъзаденият клуб по спортна 

акробатика ,,Ейнджълс” представи 
Айтос на Държавното първенство

От 9 до 11 октомври 2020 го-
дина, на Стрелбищен комплекс 
«ВИА» край Долни Дъбник се 
проведоха финалите за Купа 
“България” в дисциплини “трап” 
и “скийт”. Състезанието беше 
част от #BeActive Европейска 
седмица на спорта. За медали-
те спориха над 50 стрелци.

Макар и с по-слаби резулта-

ти в квалилификационните се-
рии, състезателите на СКС “Со-
кол-2010” - Айтос се предста-
виха блестящо. Във финална-
та серия Иван Георгиев изво-
юва купата на България в дис-
циплината трап-мъже и се оки-
чи със златото. Злато извоюва 
и м.с. Пенчо Вичев при трап-
ветерани. Отборът на соколите 
се окичи с бронзовите медали 
в състав Иван Георгиев, Тодор 
Кокалджиев и Борислав Геор-
гиев. Ръководството на Клуба 
благодари на състезателите за 
достойното представяне, с по-
желание за още много победи 
през следващите съревнова-
ния! На състезанието бяха оп-
ределени призьорите за младе-

жи и девойки, кадети, ветерани 
и отборно.

На трап при жените над всич-
ки бе световната шампион-

ка за девойки Селин Али („Ае-
тос“ - Айтос). След нея се наре-
ди Красимира Янева („Аетос“ - 
Айтос) и др.

Зам.-министър на младежта 
и спорта Стоян Андонов из-
гледа финалните стрелби на 
скийт при мъжете и награди 
призьорите на трап и скийт от 
„Купа България“, съобщи сайтът 
Tribune. „За мен е удоволствие 
да съм сред вас. Вашият спорт е 
пример, че всеки може да спор-
тува и да бъде активен без зна-
чение от възрастта. Пожелавам 
ви здраве и нови бъдещи успе-
хи”, каза зам.-министър Стоян 
Андонов. Той поздрави пред-
седателя на Българска федера-
ция по трап, двоен трап и скийт 

Илия Кирилов за отличната ор-
ганизация на турнира и за уси-
лията, които полага в развитие-
то на този спорт в България.

Интегриран вид с КСА “Нефто-
химик 2011” - Бургас - двойка жени, 
изпрати тази година на Държав-
ния индивидуален шампионат по 
спортна акробатика КСА “Орел” 
- Айтос. Николая Тачева, която 
се състезава за айтоския клуб 
и Християна Юлиева от “Нефто-
химик” спориха за медалите на 
квадрата в Горна Оряховица във 
възрастовата група 12-18 години. 
Двойката заслужи три сребърни 
медала в трите комбинации. Те-
хни треньори са Гергана Денева 
и Красимира Щерева, съобщиха 
от КСА “Орел”.

Всички видове, стъпили на по-
четната стълбичка, са в полезре-
нието на националния селекцио-
нер Драгомир Драганов за опре-
деляне на разширения национален 
състав за Световното първенство, 
което заради COVID-19 беше отло-
жено за месец юни догодина. „До-

тогава ми трябват 
поне четири сил-
ни състезания, за 
да изградим бое-
способен отбор. 
Това тук е първо-
то. След това ще е 
„Дунавска перла” 
в Русе, което ще 
е първо контролно 
за определяне на 
разширения със-
тав. През март ще 
имаме още едно 
контролно, а през 
април сме дома-
кини на Световна 
купа – също отло-
жена от тази го-
дина, каза след 
шампионата Дра-
ганов, цитиран от 
RedNews.Net.

Състезанието беше 
част от Европейската 
седмица на спорта

Три сребърни медала за 
женската двойка на „Орел” и 
„Нефтохимик” от Държавното 

по спортна акробатика

Николая Тачева - Хрис-
тияна Юлиева

На почетната стълбичка

Айтоските стрелци отново най-добри 
на финалите за Купа „България“

Клубът има амбицията да жъне успехи, не само на 
национално, но и на европейско и световно равнище

Сияна Кирякова, Мелис Юмер, 
Виктория Маринчева

Петя Бозвелиева, Дарина Ни-
колова, Венелина Иванова

Със спомоществователите - общинските съвет-
ници Георги Янев и Евгений Генчев



Интервю на  
Димитър ИЛИЕВ

- Г-н Урумов, в началото 
на прехода, един дирек-
тор нарече актьорите си 
„принцовете на нацията“. 
Това определение дава ли 
нужното самочувствие на 
актьора? 

- Вижте, това е интерес-
но. За първи път го чувам, 
за първи път ми се задава 
такъв въпрос. Не знам как-
во е вложил в това този ди-
ректор. Може би е искал да 
вдъхне малко кураж, че не 
всичко е загубено, защото 
по това време самочувстви-
ето на актьора беше смаз-
ващо. Но ако е смятал, че 
актьорите сме като духов-
ни водачи, рицари, благо-
родници на човешкия дух, 
тогава приемам това опре-
деление и се радвам, ако 
е така.

- Отмина ли най-дъл-
гият антракт в театрите, 
или тепърва предстои?

- Надявам се да е отми-
нал, но аз помня едни други 
антракти, от които да ти на-

стръхнат косите. Най-страш-
ният антракт беше когато за-
почваше представлението, а 
в залата нямаше никой. Това 
се случваше, когато народът 
пак беше по площадите, об-
зети от надежди, очаквания, 
а аз имах късмета да стана 
актьор след 10 ноември 1989 
година, не се знаеше каква 
ще ми бъде съдбата. Имах 
покана от Недялко Йорда-
нов да дойда в Бургас, но 
се колебаех, тъй като имах 
и много други покани от те-
атрите в страната. И точно в 
тези революционни процеси 
Театър „София” се раздели 
на две. Едни отидоха в Ма-
лък градски театър, други-
те останаха в Театър „Со-
фия“. Директорът на театъра 
по това време Вили Цанков 
обяви конкурс, спечелих го 
и започнах да играя там. Но 
такива бяха времената.

- Театралният вирус по-
заразен ли е от корона-
вируса? 

- Много по-заразен (смее 
се). Театралният вирус го 
нося в себе си още от дет-
ството, когато актьори ид-
ваха по нашия край да сни-
мат филми. От тогава този 
бацил ме държи здраво, та 
досега.

- Актьорското майстор-
ство след месеците на из-
олация ще подлежи ли на 
поправителен изпит?

- Ами то тази работа е 
като – или може да караш 
колело, или не можеш. Кол-
кото и да не си го карал, 
като се качиш, и то тръг-
ва. Така е и с театъра. Или 

си усвоил уроците от свои-
те учители, или не. Имахме 
необходимост от някаква 
хигиена, чисто актьорска, 
малко да се откъснем, да 
се огледаме.

- Ще има ли по-голя-
ма сигурност за актьори-
те, или безработицата ще 
нараства?

- Не знам. Не съм пророк. 
Времената са непредвиди-
ми. Това те държи в някаква 
несигурност. Може би тази 
несигурност те кара винаги 
да си в кондиция. Често съм 
сменял театрите, в които съм 
бил на щат и всеки път сам 
си прекратявах безсрочния 
договор. Нека да ви припом-
ня един разговор между мен 
и Иван Кондов, директор на 
Театър „София“.

Попита ме – колко годи-
ни направи в този театър? 
„Ами пет“ казах, и той отсе-
че – „махай се, аз повече от 
пет години в един театър не 
съм се задържал. Ако се за-
държиш повече от пет годи-
ни, започваш да се разхож-
даш по коридорите като ди-
ректор, ставаш чиновник,“ и 

сигурно е бил прав.
- А възможно ли е режи-

сурата да се окаже спасе-
ние за повечето актьори 
от по-зряла възраст?

- Завърших режисура мно-
го преди да дойде тази пан-
демия. Дипломирах се като 
режисьор при проф. Здрав-
ко Митков. Това не е излиш-
но. Актьорите от по-зряла-
та възраст, когато има как-
во да кажат, нормално е да 
опитат. Ние, актьорите, сме 
проводници на една режи-
сьорска концепция, не сме 
тези, които даваме насока-
та – посланията. Ето тогава 
идва и логичният момент да 
застанеш и от другата стра-
на на сцената.

- За какво актьорският 
Ви усет е безпогрешен? 
Лесно ли разпознавате 
добрия актьор?

- Ами да. След толкова 
години какъвто и кастинг 
да направя, винаги съм бил 
безкомпромисен. Подбирам 
най-доброто.

- В едно интервю Ми-
хаил Билалов сподели, 
че двамата се разбирате 
само с поглед. В това ли 
се изразява истинското 
партньорство?

- С Мишо се разбираме 
много добре, дай Боже, все-
киму такъв партньор. Като 
студенти бяхме в един клас, 
станахме приятели, дето 
има една дума – приятели и 
извън часовете. Така че ня-
маме нужда от много при-
казки, само с поглед и всич-
ко е наред (смее се).

- Какво е нужно, за да 

останеш верен на това, 
което правиш в театъ-
ра, независимо от мас-
ки, вируси, полупразни 
салони?

- Думата е една – ОТДА-
ДЕНОСТ.

- А какво бихте повта-
ряли всеки път на едни 
млади актьори?

- Когато излизате на сце-
ната бъдете искрени, вярва-
щи, честни в работата и от-
дадени. Ако нещо Ви при-
теснява, ако се колебае-
те, ако сте небрежни, това 
се усеща и сцената ще ви 
го върне по най-безпощад-
ния начин.

- Явно моноспектакъ-
лът е Ваша запазена мар-
ка за по-малко от петнай-
сет години направихте 
цели пет. По-уверен ли се 
чувствате когато сте сам 
на сцената?

- За тези 15 години раз-
брах едно - моноспектакъ-
лът не може да се прави по 

разпределение от директо-
ра. Да окачи една заповед 
на таблото, на която да пише 
– разпределям актьора Ники 
Урумов примерно в „Дневни-
кът на един луд” или в нещо 
друго. Не върви някак си. Ак-
тьорът трябва да усети те-
кста като свой, да имаш ка-
уза, на която да устоиш. То-
гава ти би могъл да имаш 
„нахалството” да ангажи-
раш вниманието на публика-
та. Моноспектакълът се пра-
ви от личности, които са ге-
нерирали доверие в зрителя, 
които могат да се натоварят 
с това мисионерство.

- Имате кариера и на 
озвучаващ актьор. Кой е 
любимият Ви анимацио-
нен герой?

- Това е тигърът Диего в 
„Ледена епоха”.

- Носител сте на мно-
го наши и международ-
ни награди. Какво е за Вас 
наградата в това несигур-
но време за изкуство?

- Днес въобще не знам 
дали може да говорим за 
награди. Наградите от оно-
ва, другото време, в което 
живеехме бяха потупване 
по рамото, потупване отзад, 
стимул, че вървиш в пра-
вилната посока. А в днеш-
но време наградата е сме-
хът в залата, аплодисменти-
те, усмивките. Другото, кол-
кото и да го имаш, нито ме 
е направило по-богат, по-
талантлив. Това е морална 
утеха. Нещо като - продъл-
жавааай… давааай… нещо 
такова е (смее се).

- В ежедневието как-
во най-често Ви дразни, 
какво Ви разсмива, кога 
Ви се псува?

- Псувам най-редовно ко-
гато шофирам. Има защо. 
Дразни ме всичко, което 
тъпче, драска, цапа, блъска 
и хвърля. Радват ме малки-
те деца, които сега откриват 
света и започват да стават 
големи със своите искрени 
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Събеседник
Николай Урумов е роден на 6 юни 1963 година в 

Каварна. Зодия „Близнаци”. Детството му преми-
нава в Българево. Възпитаник е на гимназията в 
Балчик. През 1990 година завършва ВИТИЗ „Кръс-
тьо Сарафов”, специалност Актьорско майсторство 
в класа на проф. Николай Люцканов с асистенти 
Маргарита Младенова и проф. Здравко Митков. 
Специализира „Режисура” за драматичен театър 
при проф. Здравко Митков. Бил е на щат в Театър 
„София”, Сатиричен театър, Младежки театър.

От 2019 година е актьор в Народен театър „Иван 
Вазов”. Като режисьор е поставял спектакли в теа-
трите в Габрово, Стара Загора, Плевен, Русе и Са-
тиричен театър. Има повече от 70 театрални роли. 
Има 5 номинации за „Аскеер”, две номинации за 
„Икар”. Носител на първа награда за най-добра 
мъжка роля на фестивалите в Благоевград, Шу-
мен, Габрово, Враца, Пловдив. Има 12 престижни 
награди от международни фестивали на монодра-
мата. Неотдавна гостува в Бургас с моноспектакъ-
ла „Смях без завеса” в бар „Таргет”.

• „Радват ме малките деца, които сега откриват 
света и започват да стават големи със своите искрени 
разсъждения“, казва озвучаващият актьор на анимации, 
а тигърът Диего от „Ледена епоха“ му е любим

• Никога няма да оздравеем от завистта, вирусите ще 
идват, ще си отиват, но ваксина срещу завистта няма 
да се открие

Николай Урумов, 
актьор:

Моноспектакъл  
се прави от личности

разсъждения и мъчително-
то търсене на въпросите и 
отговорите.

- Ще свикнем ли да жи-
веем по правила?

- Ами трябва… трябва да 
свикнем. Другото е анархия, 
безредици, разруха. Не бих 
казал дори суматоха.

- Ако днес хората с ду-
ховна красота са пове-
че, мислите ли, че ще жи-
веем по-лесно и по-сво-
бодно?

- Трябва да се вглеждаме 
по-често в себе си. Тази ис-
тория с пандемията ще про-
дължи неизвестно докога. 
Ето тази духовна красота 
трябва да откриваме вътре 
в нас, а не навън. Може би 
тогава ще изчезне типично-
то българско черногледство, 
мнителност, неувереност.

- Когато всичко отшу-
ми и маските паднат, на-
къде ще се запъти чове-
чеството? 

- Вижте, със сигурност 
светът няма да е същият. 
Страхът ще продължи да би-
тува, но в едно съм сигурен, 
ще има по-голяма предпаз-
ливост, ще станем по-вни-
мателни.

- От какво няма да оз-
дравеем никога?

- Няма да оздравеем от 
завистта. Тя не е градивна, 
тя е разрушителна. Всеки 
разрушава, всеки гради и 
все сме си на първата пло-
ча, не може да вдигнем вто-
рия етаж и да покрием тази 
наша къща. Всеки си мисли, 
че от него започва светът.

- За финал, кажете ни 
нещо интересно, така че, 
когато човек го прочете 
да се усмихне, да се за-
мисли и да продължи на-
пред?

- Спомням си за оня ге-
ниален разказ на Чехов 
„Смъртта на чиновника”, 
където в една прекрасна 

вечер, още по-прекрасният 
съветник Червяков решил 
да отиде на театър и сядай-
ки в салона, изведнъж ей 
така взел, че кихнал и оп-
ръскал със ситни капчици 
голата глава на генерала. 
Толкова много се притес-
нил, че когато се прибрал 
вкъщи от страх, легнал и ум-
рял. Ето на това ми прили-
ча цялата тази работа с ко-
ронавируса. Усмихнете се, 
замислете се!

- И кога да Ви очакваме 
отново в Бургас?

- Само след седмица, на 
24 октомври, в салона на 
ДНА ще бъде представена 
най-новата ми постановка 
„Суматоха”, спектакъл на 
Русенския театър със спе-
циалното участие на Асен 
Блатечки. А 24 октомври е 
и рождената дата на авто-
ра на пиесата, незабрави-
мия Йордан Радичков. Ела 
те да се посмеем и да си 
спомним за този наш голям 
писател.



Георги РУСИНОВ

Летният сезон в Бургас 
приключи, но плажът про-
дължава всеки ден да е 
атракция. Освен обичай-
ните причини – сутрешен 
джогинг, разходка, посре-
щане на изгрев, изпраща-
не на залез, от края на 
септември бургазлии се 
любуват всеки ден и на 
русалки, красиви жени, 
котки, кучета. Не, не ста-
ва въпрос за буквално 
живи създания, а за кра-
сиви пясъчни фигури. Гос-
ти на града са англо-хо-
ландският тандем Пол и 
Реми Хогърд. Той е люби-
мец на Кралицата на Ан-
глия, тя отказала да пра-
ви боклуци за бъдеще-
то. Двамата от 17 години 
правят пясъчни фигури по 
цял свят.

Любов от пръв 
поглед

Запознават се в Белгия, 
където и двамата тогава 
работят в тематичен парк 
с пясъчни фигури.

„Работих по 19-метро-
ва скулптура и видях кра-
сива блондинка да мина-
ва покрай мен. Моментал-
но се влюбихме и оттога-
ва работим заедно, пра-
вейки пясъчни скулптури. 
Вече 17 години сме заед-
но. Женени сме от 7. Оби-
колили сме 25 различни 
държави по света, където 
сме създавали всякакви 
пясъчни скулптури“, раз-
казва Пол. 

Преди изобщо да си по-
мисли да се занимава с 
това, Пол е работил в стро-
ителството.

„По строежите си вадих 
парите, но когато открих 
пясъчните скулптури, то-
гава животът ми започ-
на. Той ме дари и с пари, 
и с красива жена“, обяс-
нява харизматичният бри-
танец.

„Аз бях индустриален 
дизайнер, произвеждащ 
най-различни продукти 
преди да стана артист. 
След като осъзнах, че 
създавам продукти за бъ-
дещето, които ще се раз-
валят бързо и ще трябва 
хората постоянно да си 
купуват нови, се отказах. 
Не исках да прекарам жи-
вота си, създавайки бок-
луци за бъдещето“, раз-
казва на свой ред Реми, 
докато работи по една от 
котешките пясъчни скулп-
тури.

Двамата предизвика-
ха огромен интерес сред 
бургазлии. Всеки ден в со-
циалните мрежи се появя-
ват техни снимки докато 

работят, или на създаде-
ните от тях пясъчни про-
изведения. Пол и Реми 
иначе живеят в староза-
горското село Михайлово. 
По думите им имат голя-
ма ферма и разчитат пре-
димно на собствено про-
изводство, за да се из-
хранват.

„Имаме собствена ком-
пания, регистрирана в 
България. Живеем тук, но 
работим по целия свят – 
САЩ, Китай. Тази годи-
на с рестрикциите покрай 
COVID-19 е малко по-слож-
но. Нямаме проблем оба-
че да сме си вкъщи. Имаме 
къщата от 12 години. Обик-
новено обаче, както казах, 
сме по фестивали из цял 
свят“, обяснява Пол, кой-
то разговаря през повече-
то време, докато Реми се 
трудеше над поредния ко-
тешки шедьовър.

Заради пандемията с 
COVID-19 решават да от-
делят повече време на 
България. Особено вни-
мание обръщат на бурга-
ския плаж.

„Тази година отделихме 
голямо внимание на бур-
гаския плаж. Той е много 

уникален. Много е релак-
сиращо. Имате си и кот-
ки на плажа дори. А хора-
та са толкова дружелюб-
ни. И въпреки че на село 
си живеем добре, ни липс-
ва да изразяваме себе си 
артистично, да споделяме 
страстта си към пясъчни-
те фигури. Затова убедих 
Реми, че трябва да дой-
дем до брега и да прове-
рим плажа“, казва брита-
нецът.

Тук вече Пол обясни 

пред наш репортер мето-
дът, по който работят и 
защо е по-труден и разли-
чен и в същото време по-
естествен от метода, по 
който се работи на Фес-
тивала на пясъчните фи-
гури.

„Тук трябва да създадеш 
скулптурата, но и да про-
дължиш да я мокриш, да 
я наглеждаш, да я пазиш. 
Трудно е. Ако не се мо-
крят на всеки 30 минути, 
ще започнат да се разпа-
дат. Разликата, когато ра-
ботиш на плажа е тази – 
трябва да работиш посто-
янно. Тези скулптури се 
правят на плажа, с пясък 
от плажа. Частиците на пя-
съка са кръгли и не могат 
да стоят много изправени. 
Затова и не могат да се 
правят високи скулптури. 
Традиционното изкуство 
на пясъчните фигури е та-
кова – ръчно направено. С 
ръцете си събирам пясъка, 
когато е мокър, с ръцете си 
го извайвам, с тях усещам 
всеки детайл. Понеже съм 
работил и в паркове, знам 
разликата. Там пясъкът се 
събира в дървена основа, 
която след това се премах-

ва и остава едно парче, 
което се извайва, досущ 
като истинска скулптура. 
Тук това не е възможно. 
Мисля, че там се ползва 
речен пясък, защото има 
много глина. За да изка-
ра няколко месеца скулп-
турата пък се маже с ле-
пило, което доста хора не 
харесват. В България сме 
благословени със слънце и 
вятър. А вятърът разруша-
ва скулптурите. Затова се 
и мажат с лепило. Докато 

при нас единственото, ко-
ето държи нашите скулп-
тури здрави е морската 
вода. Пълня ги в спрейо-
ве и постоянно ги пръс-
кам. Когато са изцяло го-
тови няма как с ръце да ги 
мокря, за да не се разва-
лят детайлите“, подробно 
и с невероятен плам Пол 
уточнява всеки детайл от 
работата.

Котките от пясък  
в Града на котките

Както споменахме вече, 
голям фурор предизвика-

ха котешките им скулпто-
ри от пясък. Дори интер-
вюирайки ги, Пол и Реми 
постоянно получаваха 
поздравления от бургаз-
лии. Идеята за направа-
та именно на котки е на 
Реми. Тя проучила, че 
в Бургас хората обичат 
котките. Известни сме с 
прозвището – Градът на 
котките.

„Идеята за котките беше 
на Реми, защото проучила, 
че в Бургас хората обичат 
котките. Аз веднага се съ-
гласих. Първоначално на-
правихме три котки, но 
решихме, че семейство-
то трябва да се увеличи. 
Затова ще добавим още. 
Това според нас е и един 
прекрасен пример да по-
кажем на какво сме спо-
собни. Искам да продължа 

с котките. Имам чувство-
то, че винаги когато съм 
на плажа в Бургас, ще пра-
вим котки. It’s purrrrrrfect!“, 
шеговито, имитирайки ко-
тешко мъркане, Пол вкар-
ва и световноизвестни-
ят английски хумор в упо-
треба.

През изминалия уикенд 
те продължиха да градят 
пясъчни котки. В събота и 
неделя проведоха и някол-
ко класа за начинаещи, ко-
ито имат желание да се на-
учат как да правят пясъчни 
скулптури. Изненадата за 
този уикенд трябва да са и 
няколко фигури на кучета, 
за да не се обидят люби-

телите на най-добрия при-
ятел на човека. Скулптури-
те обикновено издържат 
около 7 дни. Пол и Реми 
коментираха, че без да са 
идвали цяла седмица, пър-
вите три котки бяха срав-
нително запазени. Трябва-
ло все пак да преминат лек 
ремонт, заради хората, ко-
ито ги пипали. 

Атаката на 
пухестите вандали

Обикновено българинът 
има навика да се прочу-
ва от време на време по 
цял свят с някоя друга 
вандалска проява сре-
щу изкуството. Надписът 
„Локо София“ в Япония 
бе последният ни „све-

товен успех“. Семейство 
Хогърд обаче са катего-
рични – бургазлии не са 
вандали. 

„Единствените ванда-
ли всъщност са котки-
те. Атакуват скулптури-
те, тъй като явно разпоз-
нават, че са котки. Гово-
ря им, моля ги да не раз-
валят фигурите. Послед-
ният път ме послушаха 
(смее се). Затова бях до-
бър с тях и ги нахраних“, 
обясни Пол. 

Атака от пухест разбой-
ник той е заснел с телефо-
на си, която също предиз-
вика много смях в социал-
ните мрежи.

В България 
намират така 
необходимата 
връзка с природата

В България двамата на-
мират така необходима-
та за живота им връзка с 
природата. В Михайлово 
те имат голяма ферма, къ-
дето имат стотици плодо-
ви дръвчета, сеят карто-
фи и други култури, гледат 
животни.

„Правим си буркани, 
мармалад, зимнина. Ако 
вали сняг и три седмици не 
можем да излезем от вкъ-
щи, няма проблем. Има-
ме всичко, от което имаме 
нужда. Дворът ни е голям. 
Имаме си две овце, кокош-
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Англо-холандска  
котки и русалки 
4 Пол и Реми Хогърд правят 
пясъчни скулптури в тандем от 
17 години
4 Той е любимец на Кралицата, 
тя отказала да прави боклуци за 
бъдещето

СтРА НИ цА 12 16-19 ОКтОМВРИ 2020

ПрофесиЯ

Пясъчните котки предизвикаха огромен интерес сред бургазлии. Стотици сним-
ки заляха социалните мрежи

С парите от тази творба Пол и Реми успяват да си купят къща в село Михайлово, 
област Стара Загора



ки, големи кучета, прасен-
це“, уточнява Пол.

В Англия той е живеел в 
едно хубаво по думите му 
градче, където обаче всеки 
бил на главата на другия. 
Бевърли се казва градът. В 
Северна Англия е и е сту-
дено и постоянно вали. Ка-
тедралата била много кра-
сива. Връзката на Пол със 
земята идва от дядо му.

„Той беше фермер. Сам 
си гледаше животните, зе-
ленчуците. Помня, че има-
ше много животни. За мен 
това винаги са били най-
добрите години. Затова, 
когато открих България, 
моментално се върнах към 

времето, когато бях момче 
и ходех при дядо ми. Тук се 
чувствам по-свързан с ко-
рените си, отколкото в Ан-
глия. Там всичко е бързо, 
всичко е за пари, за успе-
хи. Тук имаме много хубав 
живот, свързан със земя-
та. Смятам, че хората имат 
нужда от това да са свър-
зани с природата, със зе-
мята. А природата ви! О, 
Боже! България е най-кра-
сивата страна. С Реми оби-
каляхме от години и нико-

га не си харесахме някое 
място, където да живеем. 
Но когато дойдохме в Бъл-
гария ни трябваха точно 6 
седмици, за да си купим 
къщата“, казва той.

Историята около заку-
пуването на къщата в Ми-
хайлово също е много ин-
тересна. Пол и Реми изра-
ботват специална пясъч-
на фигура на спортен бу-
лит по поръчка на амери-
канска софтуерна компа-
ния. Снимката пък обика-
ля цял свят тогава.

„Платиха ни 50 000 евро 
и си купихме къщата. И 
сега си имаме живот. По-
някога е труден, специал-

но на село, но не е по-раз-
лично от това да живееш в 
града. Трудно е, когато ня-
маш вода примерно, а не 
защото ти липсва голямо-
то общество, напрежение-
то и стресът. Не е като да 
си нямаме драми на село. 
Ще пробие ли за поре-
ден път прасето оградата? 
Какво стана с градината?“, 
отново през смях споделя 
британецът и продължава: 
„Сега, когато сме в Бургас, 
оценяваме силно релакси-

ращия му ефект и не иска-
ме да си ходим“.

Елизабет II  
се прехласва по 
пясъчни свиня и 
малки прасенца

Говорейки за плажове 
стигаме и до историята с 
първата скулптура в жи-
вота му. 

„Беше в Индия. Беше 
91-а година. Бях седнал в 
Рая. Палми, красива глед-

ка, топла и бистра вода, 
невероятен плаж. За пръв 
път се отпуснах и започнах 
като децата да си играя с 
мокрия пясък. Само след 
час имах готова скулпту-
ра и не можах да повяр-
вам, че съм я направил. 
Първата ми скулптура!“, 
спомня си той.

4 месеца по-късно Пол е 
приел новото си амплоа и 
се намира на Канарските 
острови, без пукната сто-
тинка.

„Започнах да работя по 
една русалка на плажа. 
Хората взеха да ми дават 
пари. Тогава един пич от 
ресторант на плажа дой-
де и ме пита: „Защо пра-
виш това чак тук? Ела до 
ресторанта. Ако си там, 
повече хора ще видят 
работата ти и няма нуж-
да да се притесняваш за 
храна“. Та той ме и хра-
неше без пари, три пъти 
на ден, защото му карах 
повече клиенти в ресто-
ранта. Хората пък започ-
наха да идват да ме пи-
тат дали мога да направя 
някоя пясъчна скулптура 

за парти или нещо друго. 
Не след дълго вече имах 
много поръчки“, обясня-
ва Пол.

Не след дълго изпит-
ва гордостта да направи 
скулптура от пясък лично 
за Нейно Величество Ели-
забет II – Кралицата на 
Великобритания. Това се 
случва на едно много из-
вестно и престижно Крал-
ско агрикултурно шоу в 

Югозападна Англия.
„Моята задача, поста-

вена от организаторите, 
беше да направя скулпту-
ра за Нейно Величество и 
да й я представя. Поръч-
ката беше за животинска 
ферма. Въпреки че съм из-
вестен и с други скулптури, 
най-добре ме знаят с жи-
вотинските ми творби. Та 
така създадох майка сви-
ня, с осем малки, сучещи 
от нея, и едно малко пра-
сенце, което бута майка си 
по носа. Когато я предста-
вих на кралицата, тя беше 
много впечатлена. Стана 
ми дори фен, защото само 
след няколко години спе-
челихме Цветното шоу в 
Челси, което също е дос-
та престижно. Всичко е 
свързано с цветя, гради-
ни и т.н. Кралицата отно-
во беше там и дори беше 
снимана как се наслажда-
ва на скулптурата ни“, раз-
казва иначе скромно чест-
та, оказана му от кралска-
та особа.

Двамата с Реми пости-
гат големи успехи през го-
дините, че дори са забе-
лязани от Холивуд. Полу-
чават поръчка за изработ-
ването на пясъчни скулпту-
ри за филма „Принцът на 
Персия: Пясъците на вре-
мето“. Какво по-тематич-
но за филм, развиващ се в 
пустинята в 90% от време-
то? Тази им творба краси 
известно време известния 
лондонски „Хайд парк“ – 
ловното поле на Джак Из-
кормвача.

Работили са и със Sky 
TV за пресъздаването на 
най-престижния футболен 
трофей в Англия – купата 
на ФА (Футболната асо-
циация).

„Общо взето, сме участ-
вали в много фестивали, 
състезания, първенства. 
Доста сме заети. Тази го-
дина отидох на последния 
ден на Фестивала на пя-
съчните фигури в Бургас, 

за да разгледам. Покани-
ха ни да участваме дого-
дина. Трябва да си поми-
слим. Обикновено рабо-
тим в много по-големи съ-
бития и по-големи проек-
ти. А този е много хубав, 
но е малък. Това за нас 
е истинската работа (б.а. 
- сочи към пясъчните кот-
ки на плажа). Общуването 
с хората (б.а. - в този мо-
мент признателни бургаз-
лии разговарят със съпру-
гата му), не да се затворя 
някъде и после да се по-
каже само готовият про-
дукт“, ентусиазирано обяс-
нява Пол.

За да потвърди думите 
си, той продължи, избро-
явайки множеството пар-
кове и фестивали, в които 
са работили.

„Реми работеше в първа-
та оригинална компания в 
Европа, правеща пясъчни 
фигури като тези на фес-
тивалите. През годините 
направиха много мащаб-
ни работи, които тук няма 
да видите. Говоря ти за цял 
египетски град от пясък на-
пример. 2 часа ти отнема, 
за да разгледаш. В Бел-
гия и аз работих за така-
ва компания. Ренесансова 
Италия сме пресъздавали, 
други различни и най-инте-
ресни тематики, които от-
немат месеци проучвания 
и сериозна работа. Така 
успяхме да създадем своя 
компания, която ни е ус-
пешна. Това ни е работата, 
но това е и удоволствието 
ни и обожаваме да го пра-

вим. Работя с жена си, ко-
ето също е бонус през по-
вечето време. Но не може 
да се оплаче, че й липсвам 
и не й помагам“, завършва 
англичанинът. 

Едно за тях е сигурно. 
Влюбвайки се в Бургас, 
със сигурност ще продъл-
жават да посещават плажа 
при всеки удобен момент, 
за да радват бургазлии с 
творбите си.

Чф 1316-19 ОКтОМВРИ 2020

Професия

Англо-холандска  връзка роди красиви 
котки и русалки на бургаския плаж

„Черноморски фар“

Пролетта на 1945 годи-
на. Първа българска ар-
мия, воюваща срещу хит-
леристка Германия е дос-
тигнала близо до Австрия.  
Започва демобилизи-
рането и завръщането 
на българските войни-
ци. При своите вечерни 
излизания момите пеят 
една популярна тогава 
песен: „Горе край Виена 
ранен войник млад лежи, 
а до него санитарка бели 
бинтове държи”. Цялото 
село (б. а. - Костанденец, 
Русенско), което имаше 
около 3000 души населе-
ние, с вълнение очаква-
ше завръщането и на на-
шите войници. Завърна се 

и младият войник от село-
то Митко.

Митко е раняван и има 
много тежки увреждания 
на тялото си.

Каква радост е първата 
му среща с неговото лю-
бимо момиче Мария... 

Двамата бързо решават 
да се оженят. От този мо-
мент започва тяхната ро-
мантична сага.

Близки и роднини са 
против женитбата, обез-
покоени от здравето на 
Митко.  Общоселските ко-
ментари към Мария били: 
„Не се жени за Митко, той 
е половин човек, няма 
дълго да живее“.  

Отговорът на Мария 
пред близките й е: „Може 
женитбата ми да е за един 

ден, но аз за Митко ще се 
оженя!“. 

Никой не е могъл да я 
спре. Силата на обичта 
е безмерна. Те се женят. 
След около година и поло-
вина се ражда тяхната ро-
жба – момиченце. Митко е 
починал преди това и не е 
успял да види собствено-
то си бебенце – Деметрия, 
която понастоящем живее 
в Бургас.

Тази сага не е худо-
жествена измислица. Тя 
реално се е случила пре-
ди 75 години и заслужа-
ва да стане достояние 
не само на нас, българи-
те, но и на цяла Европа. 
Резултат е на войната, 
която винаги създава не-
щастия на хиляди.

Любовната сага на Митко 
и Мария, която засенчва 
тази на Ромео и Жулиета

Пол е изваял от пясък кралицата на Великобритания 
Елизабет II

„Принцът на Персия“ насред Хайд парк в Лондон



Георги РУСИНОВ

Тези дни социалните мре-
жи завряха от снимки с па-
ламуд, както морето ври от 
наличието на хищната ри-
ба. Рибари се хвалят с бо-
гат улов в Приморско, Ца-
рево, Ахтопол, Синеморец. 
Всички обаче са катего-
рични – най-много паламуд 
има в Ахтопол. Рибари от 
Царево потвърдиха пред 
наш репортер, че в момен-
та има много риба.

„В Ахтопол го помляха 
паламуда. Имаше лодки, 
които излязоха с по тон-
тон и половина улов. Сега 
и зарган има много. Вечер-

но време сме виждали на-
право да ври морето. Чер-
нокопът му е рано да идва 
още, а сафрида го няма. 
Иначе цяло лято имаше, но 
моментът, в който дойде 
паламудът и изчезна. Саф-
рида всичко го яде – и ле-
ферът, и паламудът, дори и 
по-едър чернокоп“, обясни 
Георги Атанасов.

Рибарите коментират, че 
определено хубавото вре-
ме е причина да има толко-
ва много риба в момента.

„За паламуда е важно 
колко хайвер ще се излю-
пи, което зависи от тече-
ния, води, температура на 

водата. Годината е благо-
приятна, а на него сега му 
е периодът да мигрира. По-
хубавото време този ок-
томври определено е от 
значение. Има години, ко-
гато се покаже за малко 
паламудът и после изчез-
ва. В края на септември 
започна да се появява още. 
Имаше преди това малко 
вълна, но от момента, кога-
то падна, взе да излиза“, 

продължава Георги.
В Приморско също се 

похвалиха с добър улов 
най-вече край Китен. Друго 
любопитно, което рибари 
коментират е защо най-
много паламуд се съсредо-
точва в Ахтопол. Причина-
та, оказва се, е география-
та. При мигрирането на ри-
бата от север на юг момен-
тът, в който стигне до Ма-
слен нос, пътят й предста-

влява права, насочена на 
юг, която приключва в 
Ахтополския залив. 

Царевци коментират още, 
че тези дни всички лодки 
се насочват към Ахтопол. 
Преди няколко дни при-
морци хванали близо 1000 
риби. Царевци отскачали 
към Китен. Изобщо, истин-
ска рибарска миграция те-
че на юг в последно вре-
ме. 

Лодки с по тон и половина 
улов паламуд излизат на юг
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ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
О Б Я В А

за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на финансова помощ
МИГ Средец“, обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмяр-

ка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” – втори прием; за 
кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските ра-
йони 2014-2020г. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
2.1. Община Средец;
2.2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ;
2.3. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
2.4. „МИГ Средец“ съгласно условията на Чл. 19 ал. 3 и ал. 5 на Наредба 22 от 18.12.2015 г.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 
1.1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни 

центрове;
1.2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за пред-

ставяне и експониране на местното природно и културно наследство;
1.3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти 

с туристическа цел;
1.4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с мест-

ното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
1.5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни та-

бели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
4.1.  Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
4.2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
4.3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, 

свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
4.4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицен-

зи, авторски права, търговски марки.
Важно!!!
По процедурата са допустими   и общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери 

иконсултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, като  тези  разходи не 
трябва да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване 
на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от доку-
менти и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не 
следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи .

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Началният срок за подаване на проектните предложения е в деня на публикуване на обявата в ИСУН 2020.

На основание чл.42, ал.4 от ПМС161/04.07.2016 г. настоящата процедура за подбор на проекти предложения е с няколко 
срока на кандидатстване за подаване на проектни предложения, както следва:

Начална дата за втори  прием: 15.10.2020 г. 
Краен срок за втория прием: 23.11.2020 г., 17:00 ч.  
При наличие на остатъчни средства след  втория  прием, ще бъде обявен трети  прием.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават, чрез Информационната система за уп-

равление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).Интернет адресът на модула за електронно 
кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Настоящия прием по процедурата е с финансов ресурс  10 877,76 лв.

 7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, както следва: 
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  2 000,00 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000,00 лева
Изготвеният от кандидата проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
• Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 2 000, 00 лева
• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 20 000,00 лева
Интензитет на помощта е  100 % от общите допустими разходи за  проекти  негенериращи приходи.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Критерии за техническа и финансова оценка 
№ Раздели Точки

1. Осигурява заетост 15
2. Създава условия за устойчиви във времето, повторяеми, дългосрочни действия 15
3. Популяризира местното културно-историческо и природно  наследство 15
4. Подобрява управлението и качеството на природната среда 15

5.

Инвестиция в населени места с население до:
50 души 5
100 души 10
 150 души 15
над  150 души 25

6. Над 50 %   от населението възползващо се от инвестицията  – 15
ОБЩО 100

Важно!!! За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техниче-
ска и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 20 точки. 

9. ЛИЦА  ЗА  КОНТАКТ И МЯСТО ДА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:  
• електронната страница на СНЦ „ МИГ Средец“.  http://mig-sredets.eu/, секция „Документи“, подсекция „Мерки от СВОМР по 

ПРСР“;
• електронната страница на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/ .
9.2. Лица за контакт и адрес на офиса на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ :
• Русанка Лапова(Изпълнителен директор),  тел. 0882881359 
• Стоянка Иванова(експерт), тел. 0882881358 
Адрес: гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ 1, ет. 2, e-mail: lider_sredets@abv.bg 

10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 с 

Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Приморско
Снимка: Милен АнАСтАСов

Китен
Снимка: Йорданка вълчевА

Ахтопол
Снимка: Георги лАПчев

Царево
Снимка: Ивелин ИвАнов



Михаил КОЛЕВ

„Черноморец“ (Бургас) 
има възможността този 
уикенд да заеме първото 
място в Трета югоизточна 
лига. „Акулите“ гостуват в 
събота на „Хасково“ в дву-
бой от 11-ия кръг на пър-
венството. При успех игра-
чите на Слави Костенски 
ще се изравнят по точки с 
лидера „Загорец“ (Нова 
Загора), тъй като срещата 
на новозагорци с „Мари-
ца“ (Пловдив) е отложена, 
след като шестима играчи 
на пловдивчани бяха диаг-
ностицирани с коронави-
рус.

До момента „Черномо-
рец“ има 23 точки в актива 
си. Мачът с „Хасково“ ще 
пропуснат Мариян Тончев, 
който претърпя наскоро 
операция, а защитникът 
Стоян Мантаров е под въ-
прос. Още един-двама от 
състава на бургазлии е въз-
можно да пропуснат сре-
щата, като в последния мо-
мент ще се реши дали те 
ще вземат участие в сре-
щата.

„Нямаме друг избор, ос-
вен да победим. След дву-
боя в Хасково ни предстои 
тежко домакинство срещу 
„Атлетик“ (Куклен), които 
също са сред водещите от-

бори в класирането. Целта 
си ни остава такава, как-
вото я поставихме и в на-
чалото на сезона – класи-

ране във Втора лига. Зато-
ва нямаме направо на ни-
какви грешки“, заявиха от 
ръководството на „акули-

те“ пред вестник „Черно-
морски фар“.

Въпреки контузените иг-
рачи в отбора треньорски-

ят щаб не изпитва притес-
нения от това.

„Разполагаме с достатъч-
но солидни футболисти и 
контузията на който и да е 
било няма да има фатално 
влияние върху играта ни“, 
каза наставникът Слави 
Костенски.

В понеделник се очаква 
бургаският клуб да подпи-
ше пореден договор с нов 
спонсор. Засега от „акули-
те“ запазват в тайна кой е 
той. До момента няколко 
солидни благодетели реши-
ха да се включват във фи-
нансовото подпомагане на 
тима. Идеята на ръковод-
ството на „Черноморец“ е 
да се намерят колкото се 
може повече спонсори, ко-
ито да финансират с не чак 
толкова големи суми ти-
ма.

Раздираният от проблеми „Нефто-
химик“ гостува тази събота на 
„Струмска слава“ (Радомир). Двубо-
ят от десетия кръг на Втора лига е от 
16 часа. Начело на „Нафтата“ е Нико-
лай Кръстев, който замени заемащия 
досега поста старши треньор Викто-
рио Павлов. Павлов бе уволнен след 
напрежение между него и играчите 
на тима, породено от слабото пред-

ставяне на тима. Кръстев е запознат 
със ситуацията в бургаския клуб, чий-
то юноша е той, тъй като от 2017 го-
дина насам е част от треньорското 
ръководство в отбора. Въпреки че 
„Нефтохимик“ записа служебна по-
беда срещу „Витоша“ (Бистрица) в 
миналия кръг, бургазлии все още се 
намират на последна позиция в кла-
сирането.

Полуживият „Нефтохимик“ 
гостува в Радомир  
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„Акулите“ отивАт в ХАсково  
с мисълтА зА първото място

ФУтБОЛ

При победа „Черноморец“  
ще се изравнят на върха със „Загорец“

„Черноморски фар“

Петима от баскетболисти-
те на „Черноморец" - Томас 
Читадзе, Мартин Чоков, Ми-
лош Милидрагович, Георги 
Кендеров и Симеон Руси-
нов, както и старши тре-
ньорът Васил Евтимов, са 
дали положителни тестове 
за COVID-19. Тяхното състо-
яние е добро и получават 
всички необходими меди-

цински грижи. Нито един 
треньор на ДЮШ не е имал 
досег с първия отбор. Тре-
нировките в училищата про-
дължават по график, при 
спазване на всички проти-
воепидемиологични мерки. 
Ръководството работи в пъ-
лен синхрон със здравните 
институции и БФБ, за да за-
щити в максимална степен 
всички в организацията на 
БК „Черноморец“ (Бургас), 

съобщи президентът на клу-
ба Васил Стоянов. Съобраз-
но правилата за провежда-
не на среща или турнир от 
държавното първенство по 
баскетбол, мачът на бургаз-
лии с „Балкан" от първия 
кръг в НБЛ отново се отла-
га. Двубоят вече бе отложен 
веднъж заради стомашен 
вирус, който повали шести-
ма от играчите на бургаския 
тим.

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-4/14.10.2020 г. на кмета 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 №66528.501.677 по КККР на с. Синеморец,  с площ 
от 499кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с АЧОС №1899/02.11.2016 г

  Начална тръжна цена – 56 387 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 

30,.10.2020г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 02.11.2020г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непро-

зрачни пликове, със залепен етикет с наименованието на участника и имота.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за участие -5 638,70лева -,  

вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 30.10.2020г.

Кметът Николов поздрави 
бургаски гимнастици за 
доброто им представяне  

Коронавирусът тръшна 
баскетболния „Черноморец“

„Черноморски фар“

Кметът Димитър Нико-
лов поздрави малките със-
тезатели на Клуб по спорт-
на гимнастика „Черномо-
рец“ за отличното им  
представяне на Държавно-

то първенство „Купа Бъл-
гария“. 

„Поздравления за по-
стигнатите успехи и награ-
ди през настоящата състе-
зателна година. Сигурен 
съм, че ще продължавате 
да прославяте Бургас със 

своите спортни отличия и 
талант“, каза на амбициоз-
ните състезатели и треньо-
ри на клуба Николов. 

На първенството „Черно-
морец“ взе участие със 
състезатели във възрасто-
ва група 7-9 години.

500 плувци от цялата страна 
идват за турнир в Бургас
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в бургас

Фирмен магазин за дезинфектанти откри  
в Бургас „Хигиенно-медицинска индустрия“ Български и турски лесовъди изпълниха трансграничен 

проект „Здраве за гората“ с реф. № СВ005.2.12.016  
Със заключителна конференция, проведена 

на 12 и 13 октомври 2020 г. в гр. Къркларели, 
Турция приключи изпълнението на  на трансгра-
ничен проект „ЗДРАВЕ ЗА ГОРАТА“ с реф. № 
СВ005.2.12.016 по договор за субсидия № РД-
02-29-185/23.07.2019 г.

Проектът на стойност 116 080.13 Евро продъл-
жи 15 месеца и беше съфинансиран  от Евро-
пейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП 
за трансгранично сътрудничество България – 
Турция, CCI 2014TC16I5CB005.

Постигната беше общата цел на проекта: Из-
граждане на мониторингова мрежа за просле-
дяване динамиката на популация при корояда в 
изкуствено създадените иглолистни култури. 

Реализирането  на проекта доведе до след-
ните резултати: изготвяне на анализ и оценка 
на фитосанитарното състояние на иглолистни-
те култури с цел вземане на управленски ре-
шения за стопанисването и поддържане на 
здрави горски екосистеми  в района на Чер-
номорското крайбрежие и Странджа. Устано-
вени са естествени неприятели на короядите 
и са предложени мерки за биологична борба 
с вредителите.  Бяха обменени добри практи-
ки за устойчиво ползване и управление на об-
щите природни ресурси. Направени са препоръки за изграждане в бъдеще на сис-
тема за интегрирана растителна защита при корояди в целевия трансграничен ра-
йон. Подобриха се техническите възможности на двамата партньори за извършване 
на специализирани изследвания. Крайният резултат е създаване на база данни, не-
обходими за дългосрочно проучване на иглолистните гори, които са част от горските 
екосистеми в Черноморското крайбрежие и Странджа. 

С този проект екипите на проекта надградиха резултатите  от други съвместни про-
екти за опазване на околната среда на българските и турските колеги, реализирани 
с европейско финансиране. 

 „Здраве за гората“ е  резултат от изпълнението на Меморандума за сътрудничест-
во, подписан между Регионална дирекция по горите  - Бургас и Регионална дирекция 
по горите  - Истанбул през 2014 г. и потвърждава мисълта, че за лесовъдите няма дру-
ги граници, освен на отделите и  подотделите.

Тази публикация е направена с подкрепата на 
Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично 

сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 
2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието 

на публикацията е отговорност единствено на 
Регионална дирекция по горите - Бургас и по 

никакъв начин не трябва да се възприема като израз 
на становището на Европейския съюз.

Младоженци направиха 
дарение на болница 
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