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Става ли Слънчев бряг за лечение 
на белодробни заболявания

Слагат камери и дневна  
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Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 30 октомври
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Бургазлия  
стана

шампион  
по кикбокс

Христо Шопов, актьор:

АБонАт нА „топлофикАция“  
С дълг от 60 БонА Събират чрез съда  

1,2 милиона 
лева неплатени  

сметки за парно 
Ина ПЕТРОВА 

1,2 млн. лева прос-
рочени задължения за 
парно се събират чрез 
съдебни дела. Други 
около 1,4 млн. са теку-
щи вземания от або-
нати. Това съобщи из-
пълнителният дирек-
тор на „Топлофикация“ 
– Бургас инж. Христин 
Илиев, преди начало-
то на новия отоплите-
лен сезон.

По думите му непла-

тените сметки от стра-
на на домакинствата 
значително са намале-
ли. От около 7 млн. лева 
преди няколко години 
дългът им сега е сто-
пен приблизително три 
пъти. „Хората като цяло 
се научиха, че трябва 
да си плащат сметките 
навреме“, казва инж. 
Илиев. При натрупване 
на 3-4 неплатени факту-
ри и в зависимост от су-
мата, дружеството реа-
гира.

Българинът се фука с породисти 
кучета, както с автомобила си
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Дона МИТЕВА

Отново от няколко дни на 
преден план излезе идея, 
лансирана през пролетта: 
най-големият туристически 
комплекс на Черноморието 
ни - “Слънчев бряг“ да се 
рекламира като курорт за 
лечението на хора с бело-
дробни заболявания. 

Това бе лансирано с пис-
мо до Министерството на 
туризма от Българската хо-
телиерска и ресторантьор-
ска асоциация още през ап-
рил. Преди дни за идеята 
напомни Веселин Налбан-
тов,  зам.-председател на 
БХРА.

Основният мотив за идея-
та е, че преди 60 години 
Слънчев бряг е бил създа-
ден като комплекс от хоте-
ли и санаториуми. От орга-
низацията настояват Ми-
нистерството на туризма да 
извършат проверка на дан-
ните, които показват, че той 
е бил балнеокурорт, а уни-
калната природа там има 
лечебна сила.

Един от доайените на ту-
ризма в региона Иван Ива-
нов, председател на Бурга-
ската регионална туристи-
ческа камара, си спомня 
добре санаториума в Свети 
Влас, където по времето на 
соца той лично е водел ви-
дни дейци на комунистиче-
ските партии и работниче-
ското движение от други  
държави от Европа и света. 
„Там бяха най-добрите ле-
кари. Всичко беше под еги-
дата на Министерството на 
здравеопазването на би-
вшата Народна Република 
България. Освен това там 
се извършваха и най-раз-

лични експерименти“, спом-
ня си той. И коментира, че е 
възможно и сега да бъдат 
създадени санаториуми за 
целогодишна рекреация.

По негови думи трябва да 
се оформят два или три ра-
йона, освен това базата 
трябва да се приведе към 
целогодишно използване, 
защото сега огромната част 
е само за лятно ползване и 
да се създаде необходима-
та инфраструктура за цел-
та.

„Важно е да се изгради 
екип от специалисти, сред 
които да има и лекари, кои-

то, заедно със специали-
стите в туризма да разра-
ботят конкретна стратегия“, 
казва Иванов и е категори-
чен, че само с желание ня-
ма как да се случат нещата. 
А трябва професионално да 
се подходи. Най-важното е 
да се направи анализ на 
въздуха, за да се потвърди 
лечебната му сила. За Мал-
ко Търново и Сандански 
има такъв, който доказва, 
че са подходящи за лекува-
не на белодробни заболя-
вания. Навремето се е каз-
вало, че в тяхната редица 
се подрежда и Свети Влас.

Дипломната работа на 
друго известно име от сфе-
рата на туризма не само в 
Бургас, но и в страната и 
чужбина – това на Соня 
Енилова, председател на 
Бургаската регионална ту-
ристическа асоциация, е 
свързана с тази тема. Тя е 
направена през 1986 годи-
на и е под заглавие: „Мате-
риално-техническа база на 
Несебърска селищна сис-
тема“. В нея е правен ана-
лиз на всички фактори – 
климат, материална база и 
др. 

„Тогава се оказа, че мно-
го малко места за подслон 
могат да предложат целого-
дишно настаняване, защото 
повечето хотели са строени 
за морска рекеация. А Ро-
зата на ветровете е с пре-
обладаващ източен вятър, 
който през зимата е много 
активен. Разходите за ото-
пление на хотелите ще бъ-
дат високи. Това е само 
един от факторите, с които 
трябва да се съобрази це-
логодишната работа“, дава 
пример тя.

Със сигурност Енилова 
потвърждава, че в частта 

на вилна зона „Зора“ и на 
местността Инцараки, пре-
ди Свети Влас, там има спе-
цифичен микроклимат, кой-
то е съчетание на морски с 
планински. „От морето духа 
бриз, от планината духа 
горняк и долняк. При съче-
танието на тези ветрове се 
образува специфичният ми-
кроклимат, който е изклю-
чително благоприятен за 
лечението на белодробни 
заболявания. И затова на-
времето там се намираше 
санаториум, съчетан с учи-
лище за деца с белодробни 
заболявания“, обясни Ени-
лова, подчертавайки, че е 
изследвала климатичните 
справочници за сто години 
назад.

Ако се говори за целия 
Слънчев бряг, трябва да се 
направят изследвания до 
каква степен този микро-
климат го има.

Експертът по туризъм 
доц. Димчо Тодоров е кате-
горичен, че твърдението за 
възможностите на климата 
на Слънчев бряг трябва да 
са потвърдени от оторизи-
рани органи и да почиват 
върху направени изследва-
ния.

„Освен това Министер-
ството на туризма няма за-
що то да се набърква. Това 
е регионална инициатива и 
да кажем „Слънчев бряг“ – 
АД или друго - специално 
създадено за случая сдру-
жение трябва да стои в ос-
новата на изследванията. 
Изследванията трябва да 
се направят от хората, кои-
то искат туризмът да тръгне 
в тази посока. Сам ако те-
гли човек обаче няма да 
стане. Трябва всички да се 
обединят. Хотелиерите дър-
жат база и те имат интерес 
това да се докаже. Минис-
терството може вече когато 
това е доказано, да рекла-
мира този вид туризъм“, ка-
тегоричен е доц. Тодоров.

Как ще се преформатира 
туризмът в  комплекса и 
каква насоченост ще добие 
предвид пандемията все 
още никой не може да ка-
же. Ясно е едно, че проме-
ни трябва да има, и то те да 
са такива, че да работят по 
време на новите условия.

Ина ПЕТРОВА 

1,2 млн. лева просро-
чени задължения за 
парно се събират чрез 
съдебни дела. Други 
около 1,4 млн. са теку-
щи вземания от абона-
ти. Това съобщи изпъл-
нителният директор на 
Топлофикация – Бургас 
инж. Христин Илиев, 
преди началото на но-
вия отоплителен сезон.

По думите му непла-
тените сметки от страна 
на домакинствата зна-
чително са намалели. 
От около 7 млн. преди 
няколко години дългът 
им сега е стопен при-
близително три пъти. 
„Хората като цяло се 
научиха, че трябва да 
си плащат сметките на-
време“, казва инж. Или-
ев. При натрупване на 
3-4 неплатени фактури и 
в зависимост от сумата, 

дружеството реагира. 
„Първо по телефона 

се обаждаме, след това 
пращаме хора по адре-
сите, които лично се 
срещат с длъжниците и 
пак ги приканваме да 
се издължат. След това 
пускаме писма и ако и 
тогава не реагират - за-
веждаме съдебни де-
ла“, разясни инж. Или-
ев.

Обичайните просро-
чия са от порядъка до 
500 лв. Но някои набъб-
ват до 5-10 хил. лева. 
Куриозен е случаят с 
абонат, задлъжнял с це-
ли 60 хиляди лева. Не-
коректните клиенти, 
предадени на съдия-из-
пълнител са малко, ка-
заха от Топлофикация. 
Преди години действа-
ли с колекторска фирма 
за събиране на взема-
нията, но се отказали от 
услугите им.

На прага на новия 
отоплителен сезон бур-
гаското дружество е на-
пълно готово да пусне 

парното в града, казват 
от ръководството. Това 
очакват и над 26 780 
нейни абонати. Броят 

им е с около 420 повече 
от предходния отопли-
телен сезон. Причината 
са присъединяване на 
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Абонат на „Топлофикация“  

Става ли Слънчев бряг за лечение 
на белодробни заболявания

Георги РУСИНОВ

Община Царево заделя  
70 000 лева за снегопочистване. 
Това показа репортерска про-
верка на „Черноморски фар“. 
Общината е обявила обществе-
на поръчка за целта. Тя е раз-
делена в 9 обособени позиции и 
обхваща зимния период 2020-
2021-ва, включително до 1 де-
кември на следващата година.

Първата обособена позиция 
касае четвъртокласните пъти-
ща Бургас-Лозенец-Велика-Фа-
заново, Лозенец-Царево, както 
и населените места Лозенец, 
Велика и Фазаново. Следваща-
та позиция е за четвъртоклас-
ните пътища Бургас-Малко Тър-
ново-Българи, Бургас-Малко-
Търново-Кости. Тук влизат и 
селата Кости, Българи и Кондо-
лово.

Други четвъртокласни пъти-
ща, които залягат в обществе-
ната поръчка са Царево-Ахто-
пол-Бродилово, както и Царе-
во-Ахтопол-къмпинг Нестинар-
ка. В тази обособена позиция 
влиза снегопочистването на 
Бродилово. Следващата обхва-
ща зимното поддържане, сне-
гочистене и опесъчаване на 
уличната мрежа в Ахтопол, 
включително и част от републи-
канската пътна мрежа в черти-
те на града, и село Варвара. 

Друга позиция е отделена за 
снегопочистване на източната 
част на Царево – на изток от 
улица „Преображенска“ до ули-
ца „Морска“, къмпинг „Арапя“, 
път до Гробищен парк и към-
пинг „Арапя”, зона “Север”. Ло-
гично обособена позиция има и 
за западната част на града. Тя 
включва снегопочистването за-
падно от улица „Преображен-
ска“ до входа на града, пътя за 
ПСОВ-Царево.

Квартал „Василико“ е отде-
лен в друга позиция по поръч-
ката. В нея влизат още и снего-
почистването на пътната връз-
ка за квартала, квартал „Ман-
дра“ и промишлената му зона, 
улици в къмпинг „Нестинарка“, 
паркинга на Пожарната и село 
Изгрев.

Последните две позиции ка-
саят зимното поддържане, сне-
гочистене и опесъчаване на 
уличната мрежа в село Сине-
морец и село Резово и товаре-
не на пясък за опесъчаване на 
Царево, снегочистене на черни 
пътища до стопански ферми, 
зони и аварийни услуги.

Събират чрез съда 1,2 млн. лева 
неплатени сметки за парно 

Община Царево 
заделя 70 хиляди 

лева за 
снегопочистване

Изследване на климатичните дадености трябва да каже дали целият комплекс 
„Слънчев бряг“ е добър за лечение на белодробни заболявания и може ли да се 
превърне в целогодишна дестинация

Балнеосанаториум в Свети Влас
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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).

„Черноморски фар“

89 са случаите на коронавирус 
в Бургаска област, регистрира-
ни в периода 23-25 октомври, по-
казва справка в информацион-
ния бюлетин на РЗИ-Бургас. Раз-
пределението по общините е 
следното: Бургас – 48, Айтос – 2, 
Руен – 9, Несебър – 13, Карнобат 
– 2, Приморско – 1, Поморие – 8, 

Созопол – 5. 
От тях шест са хоспитализира-

ни, всички останали са на лече-
ние в домашни условия. В тежко 
състояние са двама души, толко-
ва са приети и в Реанимация – 2. 
Сред новозаболелите има  три 
медицински лица, двама учени-
ци и един учител. Един човек е 
починал от коронавирус в Бур-
гаско през уикенда. 

новопостроени жили-
ща, както и атрактивна-
та цена на централното 
отопление в града, по-
сочва инж. Илиев. Ни-
ската цена пък се дъл-
жала на комбинираното 
производство и на елек-
троенергия, която дру-
жеството продава на 
свободния пазар.

Ако абонати искат 
предсрочно пускане на 
парното трябва да пред-
ставят протокол от Об-

щото събрание на етаж-
ната собственост с 2/3 
съгласие на живущите, 
поясниха от фирмата. 
Изискването е както за 
обществени, така и 
частни абонати. Парно 
вече имат няколко обек-
та в Бургас, сред които 
е дом „Вяра, Надежда и 
Любов“. 

Съоръженията, подле-
жащи на ремонт са от-
ремонтирани. „Сред тях 
са двата котела на био-

маса, готови сме, само 
чакаме времето“, каза 
инж. Илиев.

Живущите трябва да 
преустановят ремонти-
те и да запълнят въ-
трешните отоплителни 
инсталации на входове-
те. Парното ще бъде 
пуснато при три после-
дователни дни със сред-
ноденонощна темпера-
тура под 12 градуса и 
дългосрочна прогноза 
за застудяване.

КРИМИ

Таксата на то
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с дълг от 60 бона Мъж запали 
два 
автомобила в 
Меден рудник

Мъж е задържан заради 
палежи на автомобили в 
комплекс „Меден рудник“. 
Това съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. В района 
пред вход 5 на блок 4 слу-
жители от Четвърто 
Районно управление – 
Бургас забелязали горящ 
лек автомобил „Пежо 309“, 
собственост на 36-годишен 
бургазлия. От инцидента 
обгоряла вътрешността на 
купето. Огънят е потушен 
от един противопожарен 
автомобил. Според соб-
ственика автомобилът няма 
застраховка, паркиран е от 
около година на мястото на 
инцидента и не е в движе-
ние. От пожара не са засег-
нати други моторни превоз-
ни средства. Малко след 
това в Четвърто Районно 
управление - Бургас е 
постъпило съобщение за 
горящ лек автомобил 
„Фолксваен Голф“, без 
регистрационни табели, 
ползван от 44-годишен мъж 
от село Боденец, паркиран 
до блок 356. От огъня е 
засегната задната част на 
паркиран в близост лек 
автомобил „Форд Фиеста“, 
със софийска регистрация, 
собственост на „БТК“ ЕАД. 
Огънят е потушен от един 
противопожарен екип. В 
резултат на бързите поли-
цейски действия, предприе-
ти от служители на отдел 
„Криминална полиция“ при 
ОДМВР – Бургас и служите-
ли от Четвърто Районно 
управление – Бургас, е уста-
новен извършителят на 
палежите. Това е 47-годи-
шен криминално проявен 
бургазлия, който направил 
пълни самопризнания. По 
случаите са образувани 
досъдебни производства.

Маневра 
прати 
бургазлийка 
в болница

Бургазлийка е в болница, 
след като е била блъсната 
от автомобил, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал в райо-
на на блок 141 в комплекс 
„Славейков“. Установено е, 
че 40-годишен шофьор на 
автомобил „Мерцедес“, при 
извършване на маневра на 
заден ход, блъска пресича-
щата пътното платно 68-го-
дишна пашеходка от Бургас. 
От удара тя е с фрактура на 
десния крак и лявата китка, 
без опасност за живота. 
Настанена за лечение в 
отделение „Ортопедия“ към 
УМБАЛ – Бургас.

Младеж обра 
пенсионер в 
несебърско 
село

Младеж е задържан зара-
ди извършена кражба в 
несебърското село 
Гюльовца. Това съобщиха 
от пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
16-годишното момче е 
отнело 670 лева, собстве-
ност на 79-годишен местен 
жител. След кражбата, мла-
дежът от село Янково е 
скрил парите под камък в 
местността Бяла река край 
Гюльовца. Задържаният 
обирджия е направил пълни 
самопризнания и е върнал 
откраднатите пари. 
Работата по случая продъл-
жава.

Силвия ШАТЪРОВА

На този въпрос ще отговаря ше-
фът на отдел „Екология“ в Община 
Бургас Павлин Михов пред съветни-
ците от ресорната постоянна коми-
сия. Повод е жалба на жители на 
„Възраждане“, че подземните кон-
тейнери миришат през лятото. По-
вод за писмото им са обектите по 
улица „Патриарх Евтимий“. Неудоб-
ство през летния сезон са този вид 
контейнери, уж са затворени, а в съ-

щото време бургазлии се жалват и 
от тях. Защо тази иновация е неу-
дачна, попита Калояна Живкова. 

Контейнерите са битка срещу кло-
шари и гларуси, но остават отпадъци 
вътре и не могат да бъдат изкарани, 
както и филтрати и това води до не-
прекъснати миризми, след жалбата 
на граждани репортер на „Черно-
морски фар“ видя, че фирмата запо-
чна почистване на и миене на легла-
та на контейнерите, където се засто-
яват отпадъци и водят до миризми. 

Нова жертва на 
COVID-19 в Бургаско

Реститути по „Фердинандова“,  
вземете пример от „Богориди“

Силвия ШАТЪРОВА

Реститути по „Фердинандова“, вземете при-
мер от „Богороди“ и я накарайте  да върне ста-
рия си блясък и слава. Масово стари къщи са 
опасни и крият риск за преминаващи по търгов-
ската улица, която води към пазара.  Рони  се 
мазилка, падат парчета от фасадите на сгради, 
стърчат арматури на тераси. Иначе профилите 
на сградите са красиви, но трудно може да се 
разбере архитектурата им от лошото поддържа-
не. Преди дни поредната мазилка падна, а нае-
мателите на търговската площ  с изненада уста-
новиха, че не могат да влязат в магазина си. 
Обектът е ограден с червени ленти, такива има 
и на съседни улици на основната търговска, ко-
ито също са паметници на културата и са в исто-
рическото ядро.

Подобна е съдбата на къща на улица „Патри-
арх Евтимий“, близо до площад „Жени Патева“. 
Едва през уикенда започна нейното обезопася-
ване.

Преди месеци Общината помогна на онези 
собственици,  които притежават топ имоти по другата основна 
бургаска улица „Богориди“, но нямат възможност да санират 
или да организират сами ремонта им. Подари им техническите 
проекти и им направи санирането, а след това те ще връщат су-
мите за ремонта. Така къщите грейнаха и заживяха нов живот и 
направиха впечатление на жители и гости с красивите си профи-
ли. Станаха любим персонаж в снимките на бургаските фотогра-
фи. 

По други проекти се обновиха и фасади на стари сгради по 
улица „Александровска“, очакваме сега примерът им да зарази 
и тези по „Фердинандова“.

„Черноморски фар“ очаква и мнението по темата на но-
вия главен архитект на Община Бургас - арх. Емил Буруля-
нов, който е от февруари на поста, както и на ресорната ко-
мисия в Общинския съвет.

Защо граждани се оплакват 
от подземните контейнери 

П О К А Н А
УС на ЗКПУ „Единство“ - село Тръстиково, съобщава на всички член-

кооператори, че на 14.11. 2020 г. (събота) от 9.00 часа в ремонтната 
работилница на кооперацията ще се проведе Извънредно Общо събра-
ние на кооперацията при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане решение за кредитна личния срещу обезпечение, съгласно 

чл. 2, ал.11 от Устава, със собствена земеделска земя.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще 

се проведе един час по-късно, на същото място, със същия дневен ред, 
независимо от броя на присъстващите.

От УС

Пример за една добра практика - ъгловата сграда в 
началото на улицата, която привлича внимание и по-
гледи. До нея е олющената фасада на същия ансамбъл

Една от малко ремонтираните къщи по 
търговската улица

Опасните фасади и сгради по „Фердинан-
дова“ и „Патриарх Евтимий“. На най-долна-
та снимка има дори и опасни тераси, черве-
ни ленти и предупреждаващи надписи



Най-много са оплаквания-
та от бездомници, клошари-
те и алкохолиците от малцин-
ствата, които всекидневно 
са в района на „Краснодар“. 
Недоволните търговци посоч-
ват тях на първо място от про-
блемите си в писмото, вхо-
дирано до Общински съвет – 
Бургас.

„На чешмата на пазара еже-
дневно се събират групи от 
малцинствата и бездомници, 
които използват същата несъ-
образно предназначението й. 
Ставали сме многократни сви-
детели на пиянски сборища и 
скандали. Същите безразбор-
но използват елконтактите, 
монтирани за наше ползване. 
Неколкократно сме сигнали-
зирали органите на реда чрез 
112 за скандалите и сборища-
та, които съпътстват ежедне-
вието ни“, пишат те.

Именно заради бездомни-
ците, клошарите и джебчиите 
търговците настояват за каме-
ри и охрана.

В протокола от проведена-
та среща между недоволни-
те и „Бургаски пазари“ обаче, 

управителят Живко Панайотов 
посочва следния любопитен 
факт:

„Управителят разясни, че 
тези хора са с отклонения, 
предизвикани от алкохола. Но 
те се ползват със същите пра-
ва както всички граждани в 
Република България и към тях 
трябва да се отнасяме като та-
кива. За да си купят алкохол, 
те получават пари от търговци, 
които ги ползват като общи 
работници. Известни са като 
Големия Рамбо, Малкия Рамбо 
и други техни приятели.

Живеещи в района на 
„Краснодар“ заявиха пред наш 
репортер, че действително е 
така. Свидетели са ставали и 
на това как вместо в кеш, ди-
ректно им се плаща с литър ра-
кия. Изглежда обаче тези прак-
тики не се харесват на търгов-
ци, които не ползват услугите 
на Рамбо и компания.

Затова по време на среща-
та се взе решение да не се из-
ползват бездомните като общи 
работници, срещу заплащане 
или някакви други стимули от 
наемателите.

Клошарите „Рамбо и приятели“ - 
общаци на търговците

Георги РУСИНОВ

Ще имат ли достъп до 
„Минералните бани“ жители-
те на квартал „Ветрен“? Това 
питат общинските съветници 
Милен Ненчев и Боян Дяков 
от НФСБ. В писмо до адми-
нистрацията двамата посоч-
ват, че по време на среща с 
местните им е бил поставен 
въпросът относно етапа на 
проект и изграждане на екс-
позиционен и демонстраци-
онен център „Минералните 
води Акве Калиде“. 

„Хората се интересуват по-
конкретно от достъпа до спа 
центъра. Допреди години в 
квартал „Ветрен“ съществу-
ваше обществена баня с ми-
нерален басейн, която при 
изграждането на туристи-
чески център „Акве Калиде“ 
бе премахната. Жителите 
на квартала желаят да про-
дължат да ползват благата 
на местните минерални из-
вори. На 21.06.2019-а входи-

рахте докладна за издава-
не на разрешително за во-
довземане на минерална 
вода от находище „Бургаски 
минерални бани“ в квартал 
„Ветрен“, в която е упомена-
то, че Община Бургас подгот-
вя проектно предложение по 
приоритетна ос „Регионален 
туризъм“. Процедурата е 
„Развитие на туристически 
атракции“, пишат съветни-
ците.

Ненчев и Дяков продължа-
ват с това, че съгласно ця-
лостната концепция на про-
екта експозиционният и де-
монстрационният център ще 
са на различни нива с отдел-
ни входове. В сутерена ще са 
останалите помещения, пред-
вид че те са на нивото на ар-
хеологията. В новата турис-
тическа  дестинация ще има 
два басейна. 

Общинските съветници пи-
тат на какъв етап е проектът 
и ще имат ли достъп ветрен-
ци до минерални води.

Ветренци се вълнуват 
дали ще имат достъп 

до „Минералните бани“
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Георги РУСИНОВ

Търговци от  пазар 
„Краснодар“ са входира-
ли писмо до Общински съ-
вет – Бургас, в което из-
разяват недоволството си 
от няколко проблема на 
големия общински пазар 
до „Краснодар“. По повод 
сигнала управителят на 
„Бургаски пазари“ Живко 
Панайотов заяви пред 
„Черноморски фар“, че мо-
ментално са взети мерки за 
решаване на повечето про-
блеми на търговците.

„Реагирал съм веднага, 
събрах ги наемателите, пре-
къснах си болничния дори. 
Излязохме с конкретни ре-
шения и всички бяха ра-
достни, че направихме тази 
среща. В момента вече ра-
ботим по изпълнение на 
мерките. Съставили сме 
протокол, който е изпра-
тен и до председателя на 
Общински съвет – Бургас“, 
заяви Панайотов.

Едно от нещата, от кое-
то се оплакват търговци-
те са зачестилите джеб-
чийски кражби. Почти все-
ки ден различни търговци 
се оплаквали от открадна-
та стока. Именно затова те 
пишат, че се надяват или 
да бъдат поставени камери 
в района на пазара, или да 
има охрана.

Оказва се, че за по-го-
ляма сигурност ще има и 
двете.

„Имат искания, които са 
основателни. Като тези за 
охраната и камерите. Това 
ще коства допълнително. 

Ние ще платим цялата из-
дръжка на WiFi. Те са 5 
точки на пазара. А търгов- 
ците ще си закупят за тях 
си камери, които ще могат 
да свържат с GSM-ите си и 
ще могат да си следят ма-
сите със стоката през ця-
лото време от всяка точка 
на планетата. Ще сложа ох-
рана двама човека и през 

деня, защото ние нощна 
имаме. Дневната ще я съ-
четая и с COVID-19 обста-
новката. Ще следят за спаз-
ване на мерките“, обясни 
Панайотов.

Така търговците ще заку-
пят камерите, които не са 
скъпи, в протокола е посо-
чена цена около 36 лева, а 
„Бургаски пазари“ ще по-
могне с намирането на фир-

ма, която да ги монтира. 
Търговците се жалват и от 
изчезване на стока. 

„Оказа се, че един от ох-
ранителите не върши ра-
ботата си, както трябва и 
аз го освободих на часа. 
Вече има назначен друг. 
По отношение на джебчии-
те смятам, че също ще имат 
ефект“, уточни управителят 
на „Бургаски пазари“.

Друг от проблемите на 
търговците е, че на пазара 
имало много мишки. Искат 
освен миене с вода, терито-
рията на „Краснодар“ да се 
дератизира (слагане на от-
рова против гризачите). 

„Мишки има, където има 
храна. При нас е предвиден 
открит пазар, което зна-
чи, че вечер те (б.а. - тър-
говците) трябва да си при-
бират стоката в бусове-
те, а те я оставят тук. Ние 
сме им разрешили да го 
правят, за да ги улесним. 
Сега с мишките стигнахме 
до следното решение. Ние 
ще им закупим подходяща-
та отрова, но те ще си тре-

тират по обектите. Поеха 
отговорност и да следят 
за хигиената“, коментира 
Панайотов.

Чести наводнения при дъ-
ждове също тормозели на-
емателите. Според тях про-
блемът е в покрива и искат 
от „Бургаски пазари“ за-
пушване на течовете.

Живко Панайотов обясни, 
че проблемът там е друг.

„Когато през 2005-а е 
строен пазарът, покривът 
е предвиден за немного 
силни, но по-продължител-
ни дъждове. При тях во-
досточните тръби и отвеж-
дащата канализация имат 
възможност да поемат во-
дата. Сега обаче от 2-3 го-
дини насам интензивност-
та на дъждовете се про-
мени. Сега за кратко вре-
ме пада голямо количество 
вода. Например 24 литра на 
квадратен метър. Последно 
имахме 32 даже. Голямото 
количество вода за крат-
ко време води до прелива-
не на отвеждащата кана-
лизация. Това води до на-

воднявания, а не че покри-
вите са лоши. Ние сигурно 
ще предприемем мерки с 
удължаване на козирките, 
но няма да стане сега. Ще 
заделим пари и това да се 
оправи, но няма как да ста-
не и за кратко време“, ка-

тегоричен е той.
Наемателите искат и ули-

ците „Ивайло“ и „Климент 
Охридски“ да станат безплат-
ни, както обновената улица 
„Цариградска“. Такова пред-
ложение е изпратено до ад-
министрацията, както и на 
улица „Цариградска“ да бъ-
дат сложени указателни та-
бели, показващи, че парки-
рането е разрешено само за 
коли на „Бургаски пазари“ 
ЕООД. Това обаче би дове-
ло до конфликти с живеещи-
те на същата тази улица, ко-
ито имат право на стикер по 
местоживеене и заради ко-
лите на търговците трудно се 
възползват от правата си.

Добронамереността от 
двете страни и най-вече от 
управителя е довела до раз-
бирателство и поемане на 
всички ангажименти, които 
вече се реализират, смята 
Панайотов.

Слагат камери и дневна охрана на „Краснодар“
4 Наематели се жалват от клошари, 
мишки и джебчии

4 Управителят на „Бургаски пазари“ 
реагира моментално и решава проблемите

Силвия ШАТЪРОВА

Край с миризмите около 
пазара „Краснодар", ста-
рите отворени контейнери 
тип „Бобър“, от които бяха 
се оплаквали живеещи и 
работещи наоколо, са за-
менени с нови затворени 
за смесени отпадъци, видя 
репортер на „Черноморски 
фар". Очуканите „бобъри“, 
които стояха временно точ-
но пред читалище „Любен 
Каравелов“ ги няма, а по ре-
монтираната „Цариградска“ 
са поставени  в района на 
пазара пет нови, които бяха 
обещани от ръководството 
на фирмата след като завър-
ши ремонтът на улицата. 

Десетки жалби бяха 
пуснали живеещите по 

„Цагриградска" и „Цар 
Калоян“ заради миризми, 
които идваха от риба и хра-
нителни отпадъци от отво-
рени контейнери. Обичайна 
гледка бяха и кашоните, ко-
ито търговците оставаха, а 
след това вятърът разхвър-
ляше по съседни улици, как-
то и храни, които разнасяха 
гларуси. Сега с тази практи-
ка се слага край, отпадъци-
те ще се събират в затворе-
ните кофи и са далеч от жи-
лищните части на района.

В пазарния съботен ден 
охранители наблюдаваха 
посетители и работещи дали 
спазват противоепидемич-
ни мерки, както и за реда на 
пазара. Всички клиенти, ко-
ито влизаха и излизаха бяха 
с необходимите маски.

Край с миризмите 
около пазара

Наемателите ще следят сергиите си с камери и през телефон

Управата им забранява вече да помагат срещу пари 
на търговците
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Интервю на  
Веселин ПРЕНЕРОВ  
с кмета Васил ЕДРЕВ 

- Г-н Едрев, да започнем 
този разговор с добрата но-
вина - съвсем скоро полу-
чихте доверието на Ваши-
те колеги кметове и бяхте 
избран в Регионалния съвет 
за развитие на Югоизточен 
район като един от предста-
вителите на област Бургас. 
Каква е целта и какви ще са 
функциите на Съвета?

- През новия програмен пе-
риод 2021-2027 година, Регио-
налният съвет за развитие на 
Югоизточния район ще има 

важна роля в първоначалното 
одобрение на проектите, кои-
то могат да бъдат реализира-
ни с европейски средства. Съ-
ветът от 13 представители ще 
има ключова роля при канди-
датстването с проекти, важни 
за целия регион. 

 Както вече е известно, дви-
гатели на растеж в Югоизточ-
ния район ще са областите 
Бургас и Стара Загора, които 
заедно с други опорни центро-
ве, ще подготвят проекти на 
регионален принцип. 

Приветствам подхода към 
новия програмен период - а 
той е повече съвместни про-
екти, за да има ефект от ев-
ропейските средства. Мисля, 
че това е един изключително 
важен и полезен за общините 
подход. Акцентът ще е върху 
партньорството между общи-
ните в региона, а Регионални-
ят съвет за развитие ще пре-
сява важните проекти. 

Тъй наречената „интегрира-
на свързаност” между общи-
ните ще промени съществе-
но проектните ни взаимоот-
ношения. Ще работим в една 
посока, което, надявам се, ще 
се отрази с положителен знак 
върху условията на живот и 
бизнес средата в областта. 

Така например, с водещата 
роля на Община Бургас, от ня-
колко години работим по про-
ект за четирилентовите пъ-
тища в областта. Като реги-
он ще кандидатстваме с този 

проект, в момента на отваря-
не на мерките по ОП „Регио-
ни в растеж” 2021-2027 година. 
Сигурен съм, че обединени ще 
сме по-силни!

- Община Айтос има до-
бър опит в партньорските 
проекти. Миналата година 
преди Димитровден, гово-
рихме за успешен проект с 
Областната администрация 
в Одрин?

- Да, имаме опит от реали-
зирани съвместни проекти. А 
във връзка с проекта, който 
споменахте, ще кажа, че тази 
година, преди Димитровден, 
подписахме договора за фи-
нансиране на втори проект с 
Одрин. Дейностите са за опаз-
ването на околната среда, по 
Програмата за Трансгранично 
сътрудничество между Бълга-
рия и Турция. Проектът е на 
стойност 346 832 евро. Вклю-
чени са дейности, с участие-
то на деца на Айтос и Одрин. 
За съжаление, заради извън-
редната обстановка, срокове-
те бяха променени. Но стартът 
вече е даден.

Освен този партньорски 
проект, Община Айтос участ-
ва в проект за устойчива град-
ска среда, съвместно с общи-
ните Карнобат и Камено. Съв-
местното проектно предложе-
ние е по Програмата за опаз-
ване на околната среда и кли-
матични промени. Финансира-
нето е за дейности, свързани 
с чистотата на въздуха и окол-

ната среда.
През юни беше подписан 

договор за финансиране на 
друг голям съвместен про-
ект по ОП „Околна среда” за 
459 милиона лева, в който Об-
щина Айтос участва с общи-
ни от областта. С тези сред-
ства ще бъде реализиран ин-
тегриран воден проект за об-
ласт Бургас. Много от малки-
те проекти в рамките на този 
голям проект ще се осъщест-
вяват на територията на наша-
та община.

- Каква е равносметката 
Ви за за тази една година 
- от миналия до сегашния 
Димитровден? Отрази ли се 
пандемията и извънредна-
та обстановка върху рабо-
тата Ви по проекти?

- Извънредната обстановка 
се отрази върху всички сфери 
на живота. Но не бих казал, че 
в значителна степен се е от-
разила върху работата ни по 
проекти. Успяхме да спазим 
сроковете на проектите, кои-
то изпълняваме.

Изпълнен беше проект за 
реконструкция и рехабили-
тация на водопроводна сис-
тема в общината. Проектът 
включва цялостната подмяна 
на ВиК-мрежата в двете голе-
ми населени места - Карагеор-
гиево и Мъглен. С този проект 
беше решен и сериозният про-
блем с безводието в село Чу-
карка. След 40 години опити, 

селото най-сетне беше вклю-
чено към деревация „Камчия“. 
Стойността на проекта е за 
близо 6 млн. лв. 

Приключва проектът за ре-
конструкция и рехабилитация 
на уличната мрежа в Айтос 
за близо 2 млн. лв. Резултати-
те са видими - обликът на гра-
да се променя. Със собствени 
средства засадихме дръвчета 
на рехабилитираните улици. 

Приключи и първият етап на 
проекта за закриване и рекул-
тивация на градското смети-
ще, на стойност 3 200 000 лв. 
Реализиран беше и проектът 
за реконструкция и рехаби-
литация на улични настилки в 
селата Черна могила, Черно-
град и Тополица, на стойност 
620 000 лв.

Сега ни предстои нов про-
ект в село Карагеоргиево. С 
ПМС бяха одобрени 652 339 лв. 

за корекция на дерето в село-
то - един изключително набо-
лял проблем за хората. 

По Стратегията на Мест-
на инициативна група - Ай-
тос, Общината спечели про-
ект за обновяване на улични 
настилки в селата Поляново 
и Малка поляна. Одобрените 
разходи са на обща стойност  
335 443 лева. 

Както всички вече знаят, 
през юли тази година оконча-
телно приключихме и проек-

та за изграждане на Пречис-
твателната станция за отпа-
дъчни води на град Айтос за  
19 млн.лв. Само за тези от 
гражданите, които все още 
имат съмнения за ползите от 
ПСОВ, ще кажа, че съоръже-
нието работи безотказно, и 
в изключителна степен спо-
мага за по-чиста околна сре-
да - за всички нас и за деца-
та на Айтос.

Работим по европейски, на-
ционални и регионални про-
грами за заетост, като прио-
ритет са младежите и хора-
та с увреждания. Изпълнява-
ме проект „Патронажна гри-
жа” на стойност 170 хил. лв. 
за самотни възрастни хора и 
хора с увреждания. 

Функционира обществена 
трапезария за социално слаби 
семейства. Кандидатстваме и 
печелим финансиране по про-

екти за озеленяване и възста-
новяване на зоните за отдих 
по Националната кампания 
„За чиста околна среда” с фи-
нансиращ орган ПУДООС.

- Какво очаквате да се 
случи до края на тази годи-
на? Върху какво работите 
Вие и Вашият екип?

- Очаквам одобрение на още 
два проекта по Стратегията на 
МИГ- Айтос за реконструкция 
на тротоарните настилки на 
няколко улици в град Айтос и 
за основен ремонт на Спорт-
ната зала на Градския стади-
он. Очаквам изпълнението на 
проект за основния ремонт на 
административната сграда в 
Етнографския комплекс “Ге-
нгер”. Сградата не е основно 
ремонтирана от създаването 
на комплекса преди повече 
от 30 години. 

Очаквам и одобрението на 
три проекта, свързани с об-
разователната инфраструкту-
ра. По програма на МОН кан-
дидатствахме с проект за из-
граждане на нова детска гра-
дина в Айтос с 4 детски и 

една яслена група. Тъй като 
се оказва, че при нас демо-
графска криза няма, и няма 
достатъчно места за децата в 
детските градини. Възможно-
то финансиране по тази про-
грама е до 3 млн. лв. По съ-
щата програма кандидатства-
хме с още два големи проек-
та за двете средни училища в 
Айтос - СУ „Никола Вапцаров” 
и СУ „Христо Ботев”. Проекти-
те са за разширения и обосо-
бяване на кабинети и класни 
стаи, благоустрояване и обо-
рудване на училищните дворо-
ве - все неща, от които двете 
училища от години имат нуж-
да. Очаквам одобрение за фи-
нансиране на тези проекти и 
дай Боже, да ги стартираме 
още през тази, или в началото 
на следващата година.
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За празника и ежедневието, за COVID и проектите
ОТ ДИМИТРОВДЕН ДО ДИМИТРОВДЕН

Продължава на стр. 2

Община Айтос благодари 
на съорганизаторите 

на Димитровден 2020-а:

„ТЕРМОЛУКС“ ЕООД - АЙТОС

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 
„СОКОЛ” - АЙТОС

НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

„ФИКИ 91“ ЕООД - АЙТОС



- Държавата и общини-
те са в очакване на новия 
програмен период. Каква 
е проектната готовност 
на Община Айтос?

- Общината е в готовност 
активно да търси финанси-
ране и през новия програ-
мен период. Готвим един 
особено важен проект за 
транспортната инфраструк-
тура на територията на об-
щината. Ще кандидатства-
ме за финансиране за раз-
ширението и реконструк-
цията на пътя Айтос-Кара-
георгиево-Тополица-Чер-
ноград. Имаме готов про-
ект за обновяване и бла-
гоустрояване на Градска-
та градина, на стойност  
1 350 000 лв. Тя е един от 
символите на Айтос, но 
през годините там нищо не 
е направено.

Готов е техническият про-
ект за основен ремонт на 
Народно читалище „Васил 
Левски” - Айтос, имаме про-
екти за ремонт на улични-
те и тротоарните настилки 
в града и за всички населе-
ни места в общината. 

Имаме проекти за из-
граждане на спортни и дет-
ски площадки в Айтос и 
населените места, проек-
ти за уличните настилки в 
селата. Мисля, че проект-
ната ни готовност е мно-
го добра. Но продължава-
ме да се готвим и чакаме 
отварянето на програмите 
и мерките.

- Г-н Едрев, какви бяха 
най-сериозните пробле-
ми през тази една годи-
на и какво се промени от 
миналия Димитровден 
досега?

- Както за всички, така и 
за нас, най-сериозният про-
блем беше и остава панде-
мията и извънредната об-
становка заради COVID-19. 
Последствията са за иконо-
миката, търговията, услу-
гите. Извънредното поло-
жение се отрази негатив-
но върху здравеопазване-
то, образованието, култу-
рата, спорта. 

От началото на месец ок-
томври болницата в Айтос 
трябваше да трансформи-
ра Вътрешно в COVID-от-
деление. А това създаде 
напрежение и беше причи-
на за основателни притес-
нения за здравето на ме-
дицинския персонал. Оста-
ва безпокойството от раз-
пространението за вирус-
ната инфекция, остават и 
усилията ни за налагане и 
спазване на противоепи-

демичните мерки. Учили-
щата и детските градини 
също работят в извънредна 
ситуация, в условия, непо-
знати досега. Зная, че же-
ланието на учители и уче-
ници е да учат присъствено 
и правим всичко възмож-
но в тази посока. Но как-
то винаги съм подчертавал 
- опазването от инфекция-
та е преди всичко лична от-
говорност. 

Заради COVID-19 бяха 
отменени много от култур-
ните и спортни прояви. За 
голямо съжаление, и за 
първи път от 52 години на-
сам, заради COVID-19 не 
се проведе традиционно-
то издание на фолклор-
ните празници „Славееви 
нощи” - най-голямото кул-
турно събитие в Айтос през 
годината. Заради вирусна-
та инфекция беше отмене-
но и домакинството ни на 
Държавното първенство 
по спортна акробатика. Не 
се проведоха много спорт-
ни състезания от спортния 
календар. 

За първи път от 2011 го-
дина, когато възстанови-
хме мотосъстезанията в Ай-
тос, няма да се проведе и 
традиционният мотокрос, 
Гранд при на Републикан-
ското първенство. Провеж-
даме мотокроса всяка го-
дина в дните около Дими-
тровден. Знам, че айтозлии 
и гостите на Айтос обичат 
този спорт. Затова използ-
вам възможността да под-
неса извинения към фено-
вете на мотокроса. А те са 
хиляди. Искам да ги уверя, 
че мотокросът няма да си 
тръгне от Айтос. Напротив, 
отдалеч и с още повече же-
лание ще готвим мотокроса 

за догодина.
В същото време, няма да 

скрия, че пандемията успя 
да обедини усилията на 
граждани, фирми и инсти-
туции да подкрепят профе-
сионализма на медиците ни 
на първа линия. Магазини, 
производители, търговци 
и граждани се включиха в 
акции за подпомагане на 
семейства в трудно поло-
жение. Бяха организирани 
благотворителни кампании, 
спечелихме проекти за бор-
бата с COVID. Бяха разда-
дени хиляди хранителни па-
кета на хора, пострадали от 
здравната криза. Благода-
ря на всички за помощта и 
инициативата! Подкрепата 
за социално слаби семей-
ства продължава с общин-
ски инициативи, правител-
ствени решения и с дей-
ностите на БЧК.

- Как се справяте с бю-
джета в тази трудна за 
всички общини година?

- Във връзка с извънред-
ната обстановка и мерките 
за неразпространение на 
COVID, тази година се на-
ложиха разходи, които не 
бяхме планирали. Знаете, 
че мерките изискват соб-
ствено финансиране. Ос-
вен това, с допълнителни 
средства се наложи да под-
крепим дейността на две 
общински търговски дру-
жества. Най-потърпевши 
от извънредното положе-
ние са транспортът и тури-
змът, и съответно при нас - 
проблеми имаха общински-
те фирми „Айтос Автотранс-
порт” и „Генгер”. Броят на 
пътуващите с общински ав-
тобуси и посетители в ет-
нографския комплекс ряз-
ко падна. 

А дружествата се оказаха 
в невъзможност да продъл-
жат дейността си, без под-
крепата на Общината. Така 
че отделихме от бюджета 
около четвърт милион лева, 
за допълнителна временна 
финансова помощ, за двете 
фирми. Това е заем, който 

те трябва да върнат на бю-
джета в определения от Об-
щинския съвет срок. Мисля, 
че помощта беше предоста-
вена точно навреме. И вяр-
вам, че дружествата ще на-
правят възможното да въз-
становят дейността си. Ма-
кар че условията за бизнес 
и до този момент остават 
много тежки.

Въпреки непланирани-
те и крайно наложител-
ни разходи обаче, Общи-
на Айтос остава финансо-
во стабилна. 

И това е така, защото во-
дим изключително отговор-
на финансова политика по 
отношение на приходите и 
разходите в общинския бю-
джет. Категоричен съм, че 
няма да лишим гражданите 
от нито една услуга, пред-
лагана до този момент. И 
няма да свием работата 
си по благоустрояването, 
строителството, чистота, 
социалната политика, об-
разованието и т.н.

- В работен план - как-
во още се случва в Айтос 
около празника?

 - Проектите са много ва-
жна част от работата на Об-
щина Айтос, но основната 
дейност на Общинската ад-
министрацията е свързана 
с подобряване на админи-
стративното обслужване, 
изпълнение на решенията 
на Общинския съвет, чисто-
тата, зелената инфраструк-
тура, осветлението, съби-
раемостта на местните да-
нъци и такси и т.н. Използ-
вам възможността да бла-

годаря на общинската ад-
министрацията, която рабо-
ти добре през тази година, 
макар че винаги има какво 
още да се желае. Благода-
ря и на общинските съвет-
ници от всички политически 
сили за взетите решения, 
за подкрепата и за добро-
то взаимодействие през 
тази нелека за община Ай-
тос година.

- Как подреждате при-
оритетите си до следва-
щия Димитровден 2021-
ва? 

- Приоритетите ми са под-
редени по важност преди 
девет години - първият ви-
наги е бил и остава обра-
зованието. Защото добрите 
условия за обучение и въз-
питание на децата и добра-
та образователна инфра-
структура са най-важни за 
бъдещето ни като община. 
Вторият приоритет винаги 
е бил и остава инфраструк-
турата. Това искат хората 
- ремонтирани улици, тро-
тоари и пътища, нова ВиК-

мрежа, без течове и ава-
рии. Надявам се, да полу-
чим финансиране за улич-
ните и тротоарните настил-
ки в населените места. Из-
пълнихме и продължава-
ме да изпълняваме немал-
ко проекти в селата. Но го-
лямата ми грижа остават 
всички улици, които се нуж-
даят от основен ремонт. Ще 
търсим финансиране и за 
проекти, свързани със зе-
лената инфраструктура, со-
циалните дейности, спорта, 
проекта за Зоопарка. Опти-
мист съм, защото винаги се 
отварят нови възможности. 
И защото работим с жела-
ние да променим условия-
та на живот в града и об-
щината.

- Да се върнем към 
празника на Айтос. Какво 
предложихте на айтозлии 
за Димитровден?

- Надявам се, обстанов-
ката да е нормална, защото 
сега това е най-важното ус-
ловие да ги има празнични-
те прояви. Те започнаха на 
19 октомври и ще продъл-
жат две седмици, до края 
на месец октомври. Про-
грамата включва конкурси, 
изложби, спортни състеза-
ния, концерти, по нещо за 
всяка възраст. Въпреки об-
становката, проявите не са 
малко. Защото това е наши-
ят празник. Празник на ро-
довата ни принадлежност, 
на здравата ни връзка с 
Айтос и родния край. Това 
е традиция, която с много 
желание и обич продължа-
ваме вече 27 години.

- Какво бихте искали 
да пожелаете на гражда-
ните на община Айтос по 
повод Димитровден?

- Преди всичко - да са 
здрави. Което означава - 
да са отговорни за свое-
то здраве и отговорни за 
здравето на децата си, 
близките, колегите, прия-
телите. 

Айтоският корен е жилав, 
затова съм убеден, че ще се 
справим с всяко предизви-
кателство. Важно е да сме 
добронамерени един към 
друг. Да ценим постигнато-
то и да работим с обедине-
ни сили за бъдещето на гра-
да и общината! 

И каквото е възможно - 
да го постигнем заедно с 
труд и разбирателство. 

Пожелавам здраве и 
късмет във всеки айтос-
ки дом! 

Честит Димитровден, 
айтозлии! 

И нека свети Димитър 
да ни пази и закриля, как-
то и досега!
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И малките баскетболисти на Айтос с предпразнични победи в областния 
град

Математиците на СУ „Христо Ботев” - горди с ус-
пехите си през годината

Айтоският футбол има бъдеще - в навечерието на Димитровден децата, ро-
дени през 2006-а, 2007-а и 2008-а година изиграха поредния си отличен мач

В празничната седмица - кметът Васил Едрев поздрави младите айтоски фо-
тографи, участници в конкурса „Трите братя от различен ъгъл”



- Г-н Генчев, как би-
хте се представили на 
айтозлии, които не Ви 
познават? 

- Казвам се Евгений Ми-
тков Генчев, на 45 години, 
роден в Айтос, женен, с 3 
деца - две момчета и едно 
момиче. Магистър по пра-
во. Тази година записах 
друга интересна специал-
ност и съм студент задоч-
но. Обичам да чета кни-
ги, свързани с финансо-
ва грамотност. 

Управител и съсобстве-
ник съм в четири фир-
ми от различни сфери на 
бизнеса.

От дете хобито ми е би-
лярд. Когато остане вре-
ме тренирам. В момента 
заемам 10-о място в про-
фесионалната лига на 
България. 

- Защо избрахте “Има 
такъв народ” - както 
каза Ивайло Вълчев на 
откриването на офиса 
в Бургас - това е още 
един сериозен ангажи-
мент за всеки, станал 
“партиен член”? 

- Изцяло споделям иде-
ите на ПП «ИТН», зале-
гнали като въпроси в ре-
ферендума, а сега вече и 
в учредителната деклара-
ция на партията. Навре-
мето се подписах с удо-
волствие на референдума 
и в крайна сметка, оста-
нах разочарован от слу-
чилото се впоследствие. 
Вярвам в смяната на по-
литическия модел и зная, 
че няма да е лесна зада-
ча, но пък има голяма мо-
тивация в хората от на-
шата партия. Освен това 
смятам, че политиците 
трябва да са в полза на 
суверена и да защитават 
неговия интерес. Цялост-
ната парадигма трябва да 
се обърне и на върха и да 
са гласоподавателите.

- Има ли интерес, же-
лаещи да членуват или 
симпатизанти на “Има 
такъв народ” в Айтос?

- Членовете в област 
Бургас са над 250. Инте-
ресът и в Айтос се засил-
ва, но за нас е по-важна 
електоралната подкре-
па и привличането на по-
вече симпатизанти и за-
стъпници за наближава-
щите парламентарни из-
бори.

- Как ще бъде струк-
турирана партията - ще 
има ли общинска орга-
низация? 

- Партийната структура 
е максимално опростена 
- имаме координатор за 
област Бургас и общин-
ски структури в 9 общи-
ни, като нямаме само в 4 
- Созопол, Средец, Малко 
Търново и Руен. Естестве-
но, че постепенно ще из-
граждаме структури на-
всякъде, но тъй като сега 
сме концентрирани един-
ствено и изцяло в парла-
ментарните избори, под-
готовката на местно ниво 
не е приоритет. 

Позицията ми на об-
щински координатор за-
сега предполага не тол-
кова политическа дей-
ност, а по-скоро админи-
стративна, както и да за-
познавам заинтересова-
ните с принципите и це-
лите на партията, зало-
жени в учредителната де-
кларация.

- Като лидер на най-
нова политическа сила 
на територията на об-
щината, коя е най-
важната Ви идея за 
Айтос, която искате да 
осъществите? 

- За да станеш лидер, 
трябва да се научиш да 
следваш! Ние не се опре-
деляме като лидери на по-

литическа партия, а като 
инструмент за постига-
не на целите на партия-
та. Идеите ми за Община 
Айтос бяха изложени по 
време на предизборната 
кампания за общински съ-
ветник на местните избо-
ри през 2019 година и ня-
мат нищо общо с ПП “Има 
такъв народ”.

- Като млад, обра-
зован човек и общин-

ски съветник, на който 
тепърва предстои по-
литическа кариера - 
коя е посоката, в коя-
то трябва да се разви-
ва Айтос?

- Вярвам, че всички ис-
каме да живеем в един 
красив, уреден и спокоен 
град. За мен лично, най-
доброто, което можем да 
направим за града е, да 
създадем подходящи ус-
ловия и инфраструктура 
за привличането на ин-
веститори. Това би до-
вело до повече работни 
места и повече средства 
в общинския бюджет. А 
колкото по-богата е общи-
ната, толкова по- лесно 
можем да превърнем Ай-
тос в още по-красив, уре-
ден и спокоен град!

И накрая бих искал да 
използвам вашата трибу-
на за помощ. Не е тайна, 
че като общински съвет-
ник дарявам заплатата си 
за различни каузи. 12 за-
плати - 12 каузи. Въпросът 
е, че срещам затруднение 
и ми е нужна помощ да на-
меря истински и благород-
ни каузи, за които да дам 
тези пари. Ще съм много 
благодарен ако има хора, 
които искат да ми помог-
нат с идеи. Ако има такива 
хора, нека да се свържат 
с мен във Фейсбук.

НП

След дълго отсъствие на 
айтоска сцена, Татяна Йо-
това избра празничната 
седмица преди Димитров-
ден да се срещне с прияте-
ли и почитатели. На покана-
та на поетесата с китарата 
- „Да попеем заедно, преди 
празника на родния град”, 
се отзоваха с желание де-
сетки айтозлии. 

Тази година е поредната 
усешна за Татяна. Талант-
ливата айтозлийка спечели 
голямата награда на Меж-
дународния бардфестивал 
„Солени ветрове“ в Бур-
гас. Татяна безапелаци-
онно се класира на първо 
място в конкурса за нова 
авторска песен с активна 
гражданска позиция „Сре-
щу вятъра“. Това се случи 
точно година след като пе-
сента „Мечтай, море“, по 
текст на Йотова, изпълне-
на от младия Александър 
Томов, спечели наградата 

на публиката на „Бургас и 
морето - 2019“. 

В залата на Военния клуб, 
бургаската поетеса Роза 
Боянова представи послед-
ната детска книжка на Та-
тяна Йотова „Чудна весе-
ла история с баба Танка и 
Виктория”. Участници в учи-
лищната театрална школа, 
ръководена от Йотова, та-
лантливо изиграха на сце-
на веселите истории от при-
казно действителните пре-
живявания на авторката и 
нейната внучка Вики. 

Много Татянини песни, 
станали хитове, изпяха по-
читателите й, тя пък ги из-
ненада с нови свои автор-
ски композиции. Имаше и 
цветя и широки усмивки, и 
радостни сълзи. На финала 
на песенния празник всич-
ки си пожелаха нови срещи 
с творчеството на айтоска-
та поетеса.

НП
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Празнично, с песните на Татяна Йотова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни лю-
бимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват об-
ществени места, като почистват мястото след дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора 
или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размно-
жаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с 
физиологичните, анатомичните и поведенческите им характерис-
тики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ве-
теринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на 
общинските и ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посе-
щение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - 

и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обо-

значени от общините със забранителни знаци

За неспазване на гореописаните законови задължения ще бъдат 
налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

- хартия и картон;
- пластмаса; 
- стъкло;
- метал; 
- флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържа-
щи живак;
- акумулатори;
- батерии;
- лекарства;

- опаковки, съдържащи ос-
татъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни 
вещества;
- перилни и почистващи 
препарати, съдържащи 
опасни вещества;
- бои, мастила, лепила/ад-
хезиви и смоли, съдържа-
щи опасни вещества.

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ 

ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ:

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ОКТОМВРИ 
2020 Г., ОТ 9.30 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. ЗА ТАЗИ 
ЦЕЛ, НА УЛИЦА „СОФРОНИЙ” В ГРАД  АЙТОС Е 

РАЗПОЛОЖЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА. ОЧАКВАМЕ ВИ!

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, 
стая №6 , ст. експерт Катя Иванова, Тел.: 0896463280 

Татяна Йотова С колегите-почитатели

Преди началото на заседанието на Общински съвет - 
Айтос, на 28 октомври т.г., клетва ще положи Метин Ни-
хатов Латифов, който беше избран за кмет на село Ка-
рагеоргиево, с Решение № 166 – МИ от 27.09.2020 г. на 
Общинска избирателна комисия – Айтос, след проведен 
нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община 
Айтос, област Бургас на 27 септември 2020 година.

Ще припомним, че Латифов е издигнат от ГЕРБ, за него 
гласуваха 417 души. Единственият му опонент от ДПС, 
Зюмбюл Ахмед получи 300 гласа. Изборите се проведо-
ха при много висока избирателна активност – 65%. 

Новият кмет на 
Карагеоргиево 

полага клетва на 
28 октомври

Евгений Генчев: За да станеш лидер, 
трябва да се научиш да следваш!

Координаторът на ПП „ИТН“ за община Айтос търси благородни 
каузи, за които да дарява заплатата си като общински светник

Евгений Генчев (вдясно) с Ивайло Вълчев, на от-
криването на офиса на ПП „ИТН“ в Бургас



Айтос има вицешампион от 
Държавното първенство по сво-
бодна борба за момчета в град 
Петрич, което се проведе през 
миналия уикенд. Борислав Пе-
тков, категория 85 кг, посвети 
победата си на празника на Ай-
тос. Петков благодари на КСБ 
„Айтос“ и на треньорите, и си 
обеща шампионска титла до-
година.

Много прояви от кул-
турния и спортния ка-
лендар на Община Айтос 
бяха отменени заради 
COVID-19, но не и праз-
ника на Димитровден. За 
27-ма поредна година, Ай-
тос празнува на площад 
„Свобода” с гвардейци-
те на СУ „Христо Ботев” 
и с матросите на СУ „Ни-
кола Вапцаров”. Гости на 
празника бяха народният 
представител Севим Али 
и кметът на община Руен 
Исмаил Осман.

Водосвет за здраве, 
спасение и благоден-
ствие на айтозлии отслу-
жи Агатополският епис-
коп Йеротей, в съслу-
жение със свещеници 
от епартията. По повод 
празника, в храм “Св. Ди-
митър” беше отслужена 
тържествена Света Ли-
тургия, след която към 
площада тръгна литий-
но шествие с иконата на 
свети Димитър. 

Кметът и гвардейци 
участваха в ритуала за 
издигане на национално-
то знаме, знамето на Ев-
ропейския съюз и на Об-
щина Айтос. “Приемете 
моите най-сърдечни по-

желания за здраве, ра-
дост и благополучие във 
всеки дом. И нека свети 
Димитър - защитник на 
Айтос, ни дари с мъдрост, 
сила и вяра, за да успе-
ем във всичко, което ни 
предстои!”, каза градона-
чалникът в празничното 
си слово. Кметът подчер-
та, че за първи път Айтос 
празнува Димитровден в 
извънредно положение. 
“И в това трудно време 
айтозлии доказват жи-
лавия си корен. Свидете-
ли сме на солидарност и 
силни жестове на подкре-
па и съпричастност. Всич-
ки заедно се възхища-

ваме на нашите медици, 
учители, полицейски слу-
жители, които са на първа 

линия в борбата с COVID-
19. Затова на днешния Ди-
митровден обединяваме 

признанието и благодар-
ността си към всички тях”, 
заяви още кметът на пло-

щад “Свобода”. 
В празничната програ-

ма участваха танцьори-
те на ТС “Тракийче” на  
СУ “Христо Ботев” и Тан-
цовият състав на НЧ “Ва-
сил Левски 1869”. Спе-
циално за Димитровден, 
Община Айтос покани на-
родните певици сестри 
Диневи.

Вечерните празнични 
фойерверки на сцена-
та на площада айтозлии 
посрещнаха с бургаска-
та група „G.R.A.S.“ и 14-
годишната певица Вале-
риа Войкова.

НП
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Айтос празнува Димитровден  
с фойерверки и концерти на площад „Свобода“

Пореден голям успех за 14-
годишната Валериа Войкова 
на Международния музикален 
фестивалфестивал “Златни ис-
кри” - Варна `2020. На 25 ок-
томври Валериа спечели Пър-
во място в международния 
конкурс за изпълнители и тре-
то място за новата си песен 
“Сбъдване”.

От Варна младото дарование 
пристигна на празника в Айтос, 
за да участва във вечерния кон-
церт на Димитровден “Айтос 
празнува”, заедно с бургаска-
та група „G.R.A.S.“.

НП

Валериа Войкова с първа награда 
на международния конкус  
за изпълнители във Варна

На 23 октомври, в уютния 
разкош на Етнографския 
комплекс „Генгер” бяха 
обявени резултатите от фо-
токонкурса „Трите братя от 
различен ъгъл”. Преобла-
даващо беше участието на 
учениците от СУ „Христо 
Ботев”, които заеха и пър-
вите три места. 

Първото място отиде 
при Денис Епитропов от 
V клас, второ място зае 
Сабри Шевкедов от XI клас, 
а на трета позиция се на-
реди Магдалена Радева от 
VI клас. 

Кметът Васил Едрев бла-
годари на всички участни-
ци за прекрасните фото-
си и любовта към родния 
град. Най-добрите сним-
ки ще влязат в рекламни-
те издания на Община Ай-
тос, заяви кметът по време 
на церемонията по награж-

даването. 
Темата на общинския 

конкурс не беше случайно 
избрана. През тази година 
айтоският скален феномен 
феномен “Трите братя” по-
лучи национално призна-
ние и стана част от 100-те 
национални туристически 
обекти на България. Идея-
та и организацията на фо-
тосъстезанието са на Бра-

нимира Николова - препо-
давател в СУ “Христо Бо-
тев” и общински съветник, 
а председател на журито 
беше фотографът Ирина 
Йотова. Йотова даде цен-
ни съвети на учениците за 
добри снимки, а сред тях 
най-важният - фотографи-
ята е да рисуваш със свет-
лината.

НП

Денис Епитропов най-добър 
във фотоконкурса „Трите 
братя от различен ъгъл”

Снимките влизат в 
рекламните издания 
на Общината

Това е ъгълът, от който Денис Епитропов видя ай-
тоския скален феномен “Трите братя”

Посвети победата си 
на празника на Айтос

Валериа с наградата

Борислав Петков  
с вицешампионска 
титла по  
свободна борба

Честитки за празника!

По повод Димитровден, поздравителни адреси до Община Айтос,  
кмета Васил Едрев и айтозлии от:

- Министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- Министерство на земеделието, храните и горите - министър Десислава Танева;

- Изпълнителна агенция по горите - инж. Мирослав Маринов - изпълнителен директор;
- Национално сдружение на общините в Република България - председател на 

Управителния съвет Даниел Панов;
- Групата народни представители на ПП „ГЕРБ“ за област Бургас;

- РАО „Тракия”, Изпълнителен директор проф. Иван Върляков;
- Териториално статистическо бюро - Югоизток - директор Калина Казанджиева;

- Статистически изследвания - Бургас - г-жа Дочка Камбурова;
- Община Поморие - кмет Иван Алексиев;

- Община Средец - кмет Иван Жабов;
- Община Карнобат - кмет Георги Димитров;

Районен съд - Айтос - председател на РС, съдия Мария Дучева.



Още 1600 пенсионери ще получат средства  
от Община Бургас за фолклорни носии 

Ина ПЕТРОВА

С всеки изминал ден 
броят на заразените учи-
тели нараства. От там и 
тревогата за намирането 
на техни заместници, 
признават от Синдиката 
на българските учители в 
Бургас. В същото време 
около 40 преподаватели 
от общината са предпо-
чели ранно пенсионира-
не заради страх от зара-
зяване с COVID-вируса. 

Синдикалистите смя-
тат, че проблемът със за-
местниците тепърва ще 
набира още повече сила. 
„Ако училището е голямо 
и на две смени и някой 
все пак може да поеме 
часовете, то в малките 
училища, където препо-
давателят е само един, 
още повече, че е на едно-
сменен режим, замества-
щият задължително тряб-
ва да е външен човек. 
Той много трудно би се 

намерил, в това число и 
нередовни учители“, по-
сочва Константин Янков. 
Търсят се и пенсионери, 
но те невинаги се съгла-
сяват, страхувайки се за 
здравето си.

Именно заради риска 
от заразяване редица 
преподаватели пред пен-
сия избират по-рано да 
напуснат училище. Някои 
го правят, дори и с по-не-
благоприятни за тях усло-
вия – с по-малък размер 
и добавка, обясняват от 
синдикатите. Като цяло 
пенсионираните учители 
в община Бургас тази го-
дина са повече в сравне-
ние с предходната.

 „За община Бургас са 
някъде около 170-180 ду-
ши. Обикновено пенси-
онирането става или в 
края на учебната година, 
или в началото на новата. 
Но ако нещата станат по-
тежки от гледна точка на 
заразяемост или минем в 

електронна среда, нищо 
чудно някои от колегите 
да предпочетат да изля-
зат в пенсия и по време 
на учебната година“, под-
чертава Янков. И допъл-
ва, че учителите са на 
предна линия и контакту-
ват с много ученици, ко-
леги и родители. Това ги 
прави силно рискова гру-
па. „Аз например контак-
тувам ежедневно с около 
200-300 души на ден, а 
иначе преподавам на 400-
500 ученици. Затова каз-
вам, че рискът при нас е 

много голям, макар да 
спазваме всички прави-
ла за безопасност“, каз-
ва Янков.

Междувременно стана 
ясно, че фонд към Синди-
ката на българските учи-
тели подпомага със сред-
ства хоспитализирани с 
COVID преподаватели. В 
Бургаска област до мо-
мента еднократна помощ 
е отпусната на един леку-
ващ се в болница колега.

 „Подпомагането важи 
за колеги, които в резул-
тат на COVID са приети 
за болнично лечение. По 
начало имаме фонд, с 

който подпомагаме коле-
ги, които са болни от се-
риозните болести, в това 
число към тях прибави-
хме и COVID, като им от-
пускаме помощ. Специ-
ално за COVID новото е, 
че всички диагностицира-
ни и хоспитализирани 
учители, членове на син-
диката, могат да подават 
информация директно в 
централата“, съобщиха от 
синдикалната централа.

От там нямат единна 
официална позиция за 
това трябва ли да бъдат  
включени в допълнител-
но стимулираните риско-
ви групи на предния 
фронт. „Трябва да се на-
прави преценка. Въпро-
сът е спорен, тъй като 
много сектори считат се-
бе си за силно уязвими. 
Ние, като синдикат по-
ставяме въпроса, но раз-
ширяването на обсега е 
решение на самото пра-
вителство“, смята Кон-
стантин Янков. При всич-
ки положения, категори-
чен е той, ако бъде взето 
подобно решение, то 
трябва да важи и за непе-
дагогическия персонал в 
учебните заведения.

Болен учител?  
Все по-трудно се намира заместник 

„Черноморски фар“

Още 1600 възрастни 
хора, членуващи в 23 
бургаски пенсионерски 
клубове, ще получат фи-
нансови средства за за-
купуване и пълно обно-
вяване на гардероба на 
своите фолклорни със-
тави с чисто нови на-
родни носии и костюми. 
Финансовото подпома-
гане е част от стартира-
лата тази година нова 
общинска програма - 
„Активни пенсионери", 
която е по идея на кме-
та Димитър Николов.

Целта на програмата 
е да подкрепи актив-
ността, творческите 
прояви и самодейност 
на бургаските пенсио-
нерски клубове, за да 
гарантира развитието 
им и да им предостави 
повече възможности за 
изява.

С това одобрените об-
що клубове в града ста-
ват 36, тъй като през ля-
тото бяха одобрени пър-
вите 13 клуба след про-
ведената първа сесия 
на програмата.

Възрастните хора са-
ми посочиха, че имат 
най-голяма необходи-
мост в момента от сред-
ства за нови носии, за-
брадки, колани и калпа-
ци, а целта на програ-
мата е насърчаване на 
дейностите, свързани с 
културни проекти, като 
закупуване на худо-
жествени костюми, 
обезпечаване на транс-

портни разходи за учас-
тие в концерти и фести-
вали, заплащане на раз-
ходи, свързани с озву-
чаване и наем на зала 
за организиране на съ-
бития от пенсионерски-
те клубове и други.

Пенсионерските клу-
бове, които бяха одо-
брени са: сдружение 
„Българска асоциация 
на пенсионерите обеди-
нени" - Бургас, „Четири-
листна детелина" в квар-
тал „Ветрен“, сдруже-
ние „Учители и прияте-
ли по дух", клуб „Тодор 
Първанов" в Българово, 
„Златна есен" в село Из-
вор, ККП „Златна есен" 
в комплекс „Меден руд-

ник", „Морски звуци", 
„Чайка", ККП „Люляци-
те" в село Брястовец, 
„Зорница", „Приятели", 
„Изгрев", „Тракия" в се-
ло Братово, „Никола 
Станчев" в село Твърди-
ца, „Три сестри" в квар-
тал „Банево“, „Георги 
Димитров" в комплекс 
„Братя Миладинови", 
„Детелина", „Кунка Дра-
гоева", „Любен Караве-
лов", Пенсионерски 
клуб в село Равнец, „Оп-
тимист", Морски клуб 
„Маяк" и клуб „Тракия" в 
квартал „Долно Езеро-
во“.

От тях единствено 
пенсионерски клуб 
„Златна есен" в село Из-

вор ще ползва сред-
ствата от програмата за 
поемане на транспорт-
ни разходи, свързани с 
дейността на фолклор-
ния състав. Всички ос-
танали 22 клуба ще под-
менят народните носии, 
с които концертират 
фолклорните им съста-
ви.

Програма „Активни 
пенсионери" ще стиму-
лира пенсионерските 
клубове в града за по-
вече спорт, физическа 
активност и за участие 
в художественотворче-
ски дейности, като фес-
тивали, концерти и дру-
ги проекти в областта 
на културата.

инж. Николина 
МАНЧЕВА

Проблемът с отпадъците 
занимава умовете на ог-
ромен брой хора. Кампа-
ниите, които се организи-
рат, разделното събира-
не, обучението по опазва-
не на околната среда са 
полезни инициативи, но 
успехът по провеждането 
им е незначителен.

  В Университета в Порт-
смут, Великобритания, и 
Националната лаборато-
рия за възобновяема 
енергия в САЩ е създаден 
суперензим, „ядящ” пласт-
маса. Това откритие може 
да доведе както до нама-
ляване на замърсяването 
с пластмаса, така и на 
парниковите газове.

Ензимът може да пре-
махва пластмаса, използ-
вана в опаковките на без-
алкохолните напитки и 
плодови сокове, както и 

биопластика на захарна 
основа.

Същият екип от учени е 
открил ензим, особено ва-
жен за рециклирането. 
Този ензим не е биораз-
градим и може да издър-
жи стотици години преди 
да се разложи. Той е ком-
биниран с друг и в резул-
тат се образува мощен 
коктейл, който разгражда 
пластмасата  шест пъти 
по-бързо. По думите на 
проф. Джон Макгиън „то-
ва е значителен скок на-
пред, защото пластмаса-
та, която днес попада в 
океаните ни, ще изисква 
стотици години, за да се 
разпадне естествено. 
Чрез връщането на пласт-
масата към първоначал-
ните градивни елементи, 
тя може да се използва 
повторно, намалявайки 
зависимостта от изкопае-
ми  горива като нефт и 
газ.”

Суперензим 
„яде“ пластмаса
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ОбществО
Около 40 преподаватели са 
избрали ранно пенсиониране 
заради страх от COVID-19



Георги РУСИНОВ

Дарителска кампания в 
Бургас с цел да намери 
дом на кучета от общин-
ския приют се проведе в 
Бургас. Организатор е 
бургазлийката Дария Хул-
ка, която е един от актив-
ните защитници на без-
домните животни. Кампа-
нията се проведе в двора 
на заведение „Waffle 
House“, собственост на 
бившата фолк изпълни-
телка Вероника. 

Събитието стартира до-
бре с интерес от страна 
на бургазлии, независимо 
от ранния начален час, 
който беше от 16:00 часа в 
делничен ден, разказа по 
време на събитието орга-
низаторът пред репортер 
на „Черноморски фар“. 

Марти и Дара бяха на 
място в заведението на 
Вероника. Те са две от ли-
цата на общинския приют. 
Изключително добри и с 
изградени навици, но не-

забележими. Малко са ка-
то цяло желаещите да 
осиновяват от приют. За-
това кампанията имаше 
за цел да се закупят 4Д-
тестове, тестове за гана, 
ваксини, обезпаразитява-
не. Всичко, което не е в 
бюджета на общинския 
приют.

„По този начин опитва-
ме да помагаме. Те там 
все пак ги изхранват, кас-
трират ги, грижат се за 
тях. Средствата ще отидат 
в приюта за закупуване 
на всичко необходимо, за 
да могат кучетата да бъ-
дат изпратени навън“, по-
сочи организаторът.

За разлика от България, 
в редица европейски 
страни хората имат изгра-
дения навик да помагат на 
бездомни животни и оси-
новяват. Такива са дори и 
големи кинозвезди като 
Жан-Клод Ван Дам, който 
тези дни се застъпи за 
съдбата на тримесечно 
чихуахуа от България. Ак-

тьорите Христо Шопов и 
Асен Мутафчиев трябва-
ше да присъстват на съби-
тието, но отлагане на по-
становката им в Бургас 
промени плановете им. 
Двамата също са любите-
ли на животните и осино-

вители.
В общинския приют в 

момента има над 100 куче-
та. Целта на организато-
рите на такива кампании 
е набиране на средства 
за необходимите процеду-
ри, за да могат най-на-

края четириногите да на-
мерят мечтания си дом. 
За съжаление извън пре-
делите на родината, която 
ги изхвърля на улицата.

„Нашата цел е да помог-
нем на колкото можем по-
вече кучета, според зави-
си от събраните средства. 
Разбира се, че една кам-
пания не е достатъчна, но 
такова нещо не е правено 
досега в Бургас в този му 
вид. Имаме произведения 
на изкуството и част от 
средствата от закупува-
нето им също отиват за 

каузата. Жулиета Колева 
е автор на всички тези 
произведения. Тя самата 
е човек, който обича жи-
вотните, осиновила е и 
помага на бездомни. За-
това решихме да старти-
раме това събитие с нея“, 
каза Хулка.

Собственичката на за-
ведението пък е направи-
ла щедро дарение от 200 
лева за каузата.

„Предвиждаме и в бъде-
ще такива кампании, за-
щото виждаме, че са ус-

пешни“, категоричен е ор-
ганизаторът Дария Хулка.

Почти 2000 лева бяха съ-
брани от събитието. Точ-
ната сума даже ще надми-
не цифрата, защото има 
пари, преведени по бан-
ка, сподели тя.

„Всички вие, всички ние, 
с тези средства ще осигу-
рим подготовката за оси-
новяване извън България 
на 15-17 кучета, в зависи-
мост от здравословното 
им състояние. Това е при-
мер как могат да си съ-
действат Община, НПО и 

доброволци в името на 
спасението на животни 
без дом. Общината поема 
грижата, изхранването, 
кастрациите, обезпарази-
тяване, чипиране, между-
народни паспорти. Всички 
останали процедури, свър-
зани със здравето, отпъту-
ването, осигуряване на 
финансови средства за 
профилактика, първични 
прегледи, лечение, вакси-
ни, неочаквани усложне-
ния, са дело на НПО и до-
броволци“, съобщи Хулка.

Над 15 кучета  
ще заживеят нормален живот в чужбина

Четири лапи
СтРа НИ ца 10 27-29 ОКтОМВРИ 2020

Българинът се фука с породисти 
любимци, както с автомобила си

Христо Шопов, 
актьор: 

Няма по-благодарни очи от 
това на животно от улицата

Дарителска кампания събра 
необходимите средства  
за изпращането им

Поредна кампания даде шанс за нормален живот на четириногите



Михаил КОЛЕВ

Изключителни емоции 
предложи провелото се в 
Бургас Държавно първен-
ство по кикбокс. При 
стриктно спазване на 
противоепидемичните 
мерки в зала „Младост” 
над 800 бойци от цялата 
страна премериха сили в 
стиловете „лоу кик“, „лайт 
контакт“, „киклайт кон-
такт“ и „пойнт файтинг“.

Бургас отново доказа, 
че е един от водещите 
центрове в бойните спор-
тове в България, след ка-
то състезателят на „Аякс” 
Филип Филипов спечели 

златния медал в катего-
рия 63, 5 кг при юноши 
младша възраст. Във фи-
налната среща ученикът 
от Немската гимназия 
надви Кристиян Бебенов 
от плевенския „Скорпи-
он” и заслужено стана 
шампион в своята кате-
гория. 

Преди финала Фили-
пов се справи и с други 
двама съперници. В пър-
вата си среща бургазли-
ята надви Джуел Емре от 
„Тангра” (Свиленград), 
след като го прати в два 
нокдауна. При юношите 
в кикбокса след такъв 
развой на срещата тя се 

прекратява, за да се за-
пази здравето на потър-
певшия млад боец.

След това Филип съу-
мя да победи с 3:0 съдий-
ски гласа и представите-
ля на „Боил” (Варна) 
Йордан Темелков. 

Спечелената титла за 
бургаския кикбоксьор се 
явява негова трета за 
2020 година. С триумфа 
си на Държавното пър-
венство в зала „Мла-
дост” Филипов показа, 
че е в много добра фор-
ма преди предстоящия 
много силен турнир 
„Balkans bets fitghters 
5th“.

Cтра ни ца 11 27-29 ОКтОМВри 2020

Волейболният шампион на България 
„Нефтохимик 2010" започва новия сезон 
2020/2021 с три домакинства. На 30 октом-
ври момчетата на треньора Николай Же-
лязков посрещат „Пирин” (Разлог) в мач от 
първия кръг в националната Суперлига. 
Двубоят в спортна зала „Младост" е от 18:30 
часа. Супердербито между отборите на 

„Нефтохимик 2010" и „Хебър" е във втория 
кръг на 6 ноември. Домакин отново е зала 
„Младост". Европейският поход на бурга-
ските волейболисти в турнира на CEV стар-
тира с 1/16-финален двубой срещу сръб-
ския „Млади Радник" (Пожаревац). Мачът 
е на 11 ноември от 19:00 часа пак в зала 
„Младост".

СКАНДАЛ

ФУтБОЛ

Три поредни домакинства 
за „Нефтохимик 2010”

Бургазлия стана шампион по кикбокс 

Михаил КОЛЕВ

Нови отличия добавиха в 
актива си борците на „Ру-
ен”, „Бургас” и „Черномо-
рец”. На провелото се в Пе-
трич Държавно отборно 
първенство за момчета, ру-
енци спечелиха два меда-
ла. Със сребро се окичи 
Ергюн Юсуф в категория  
52 кг, а бронз спечели Гюр-
кан Хасан при 75- килогра-
мовите, а в същата катего-
рия пети стана Кямил Мех-
мед. Пред вестник „Черно-
морски фар” треньорите на 
клуба – Салим Салим и Ба-
язид Кемал заявиха, че са 
доволни от представянето 
на техните борци и те са 
оправдали очакванията 
им.

Достойно се представи-
ха и класиците на „Бургас”, 
които на Държавното за 
момчета в Самоков отвою-
ваха три медала. Републи-
кански шампион в катего-
рия 75 кг стана Димитър Ра-
чев, Димитър Атанасов се 
класира трети (62 кг), а тре-
ти в категория над 85 кг ста-

на Тогай Осман. „Поздра-
вявам всички момчета от 
отбора ни, това е най-ус-
пешната ни година – до мо-
мента имаме 58 медала от 
Републикански първен-
ства”, каза треньорът и ос-
новател на клуба Николай 
Дачев.

През изминалия уикенд 
най-добро участие от реги-
оналните отбори записаха 
свободняците на „Черно-
морец”. В Петрич, на Дър-
жавния шампионат за мом-
чета, бургазлии се класи-
раха в топ 3 на отборното 
класиране. Ердал Галип за-

воюва златен медал в ка-
тегория до 62 кг, той бе оп-
ределен и за най-техничен 
състезател на шампиона-
та. Кристиян Кръстев (кат. 
75 кг) също стана първи, а 
при 52-килограмовите сре-
брото спечели Ергюн 
Юсуф.

Медали за борците на Руен и Бургас

Фирма алексОК ЕООД гр.Велико търново 
набира шофьори с категория Е,

за курсове от България до Европа и обратно. 
Високо възнаграждение.

тел.0893068537, www.alexok.com

Михаил КОЛЕВ

„Черноморец” (Бургас) 
постигна поредната си по-
беда в Трета югоизточна ли-
га. „Акулите“ се наложиха с 
2:1 над „Атлетик” (Куклен) в 
мач от 12-ия кръг на първен-
ството. Домакините пове-
доха в резултата в 7-ата ми-
нута, след като Милен Та-
нев реализира дузпа, коя-
то бе отсъдена за игра с ръ-
ка на Васил Иванов. „Атле-
тик” (Куклен) изравни ре-
зултата в 17-ата минута. 
След центриране от корнер 
в наказателното поле на 
„Черноморец” се получи 
разбъркване и отблизо Ге-
орги Стефанов не пропусна 
да вкара.

В добавеното време на 
първата част, след центри-
ране отдясно, Антон Узунов 
засече с глава в напречна-

та греда. Жулиен Парушев 
от наказателното поле раз-
тресе напречната греда в 
78-ата минута. 10 минути по-
късно гостите пропуснаха 
чрез Иван Ангелов, като в 
ситуацията прекрасна на-
меса имаше Мартин Темен-
лиев.

„Черноморец” стигна до 
победата с гол в добавено-
то време на мача. Милен 
Танев пусна отличен пас 
към Антон Узунов, който от-
близо не пропусна да се 
разпише. След този успех 
„акулите” са на второ мяс-
то с 29 точки, колкото има 
и лидерът „Загорец” (Нова 
Загора).

В следващия 13-и кръг на 
шампионата играчите на 
Слави Костенски гостуват 
на „Гигант” (Съединение). 
Двубоят е на 31 октомври 
от 14:30 часа.

„Черноморец” пак 
би с гол в края

Чф

4 Филип Филипов от „аякс” триумфира  
в зала „Младост”

4 това е трета титла през 2020-а за боеца
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 

Бургазлии луднаха по Малта

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

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

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски

WWW.faragency.bg

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

смарт устройства

4 Почивката на острова излиза 
колкото в Гърция

4 Посещението в Синята лагуна 
е сред най-предпочитаните 
преживявания
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