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Българи търсят уединението  
на остров Света Анастасия

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 6 ноември

ПогнАхА велоСиПедиСти  
в Пешеходните зони 

Георги РУСИНОВ

От една седмица насам 
полицаи глобяват велоси-
педисти, движещи се в пе-
шеходните зони в центра-
лен Бургас. Колоездачи от-
несоха по 30 лева глоби за 
това, че карат по „Богориди“ 
и „Александровска“. По 
Наредба придвижващите 
се с велосипеди в тези зони 
трябва да ги бутат, както 
при пресичане на пешеход-
на пътека. Наш читател из-
прати снимки до редакция-

та от наложения му фиш за 
30 лева, за това че пресяк-
ъл пешеходна пътека, без да 
слезе от колелото. Комисар 
Неделчо Рачев, началник на 
„Охранителна полиция“ към 
Областна дирекция на МВР-
Бургас, коментира пред ре-
портер на „Черноморски 
фар“, че години наред ма-
сово не се спазват знаци-
те, обозначаващи пешеход-
ните зони.

„Такива има на брой око-
ло осем. В началото на 
„Александровска“, на още 

няколко преки, които вли-
зат в „Александровска“, 
през първите 300 метра в 
посока от Общината към 
„Богориди“. Опасността, 
която се създава е, че ве-
лосипедистите се движат 
със скорост, опасна за пе-
шеходците, особено за рис-
ковите групи като майки с 
деца, възрастни хора и мал-
ки деца. Пешеходната зона 
е свободна от движение 
зона и пешеходците тряб-
ва да се чувстват сигурни“, 
каза Рачев.
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Туризмът – основен приоритет 
на община Средец

Бургазлии отвориха сърцата си 
за арменците в Арцах

4 Те искат велоалея по 
„Александровска“

4 Общински съветник 
предизвиква дискусия
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през нОември

COVID-19 
взе първата 

жертва - 
учителка от 

областта

Дадоха старт на  
ремонта на пътя 

Трояново – русокастро
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Георги РУСИНОВ

Все още не е ясно да-
ли камионът-убиец на 
надрусания тираджия 
Кольо Иванов е бил 
претоварен. Прокурор 
Георги Чинев коменти-
ра пред медията ни, че 
все още се изчакват 
резултатите от експер-
тизата. В съдебна зала 
по време на разглеж-
дането на мярката за 
неотклонение на 50-го-
дишния несебърлия от 
Държавното обвине-
ние заявиха, че тирът е 
бил претоварен със 7 
тона. Това обаче все 
още е обект на доказ-
ване от експертите.

Припомняме, че на 
11 септември Кольо по-
мете 12 коли в Айтос. 
Тогава около 12:30 ча-
са, по айтоската улица 

„Хаджи Димитър“, мал-
ко преди кръговото 
кръстовище на пътя 
Бургас-София, спирач-
ките на ТИР-а, упра-
вляван от него, пъту-
ващ от Провадия, се 
повреждат. Загина 
млада жена, други два-
ма бяха с опасност за 
живота. Общо ранени 
бяха шест души.

Повдигнато му бе об-
винение. То е за при-
чиняване на смърт по 
непредпазливост на 
едно лице и средна те-
лесна повреда на дру-
ги три, което е извър-
шено при управление 
на МПС след употреба 
на наркотични веще-
ства. Това представля-
ва тежък случай и се 
предвижда наказание 
от 5 до 20 години лиша-
ване от свобода.
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Н
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и Експерти ровят претоварен ли 

е бил камионът-убиец в Айтос

Силвия ШАТЪРОВА

При огромен интерес пре-
мина благотворителната 
кампания на арменската 
общност в Бургас, организи-
рана в подкрепа на разоре-
ните домакинства в Арме-
ния и по-конкретно в раз-
мирния Нагорни Карабах 
(Арцах). Пред Арменската 
църква на улица „Лермон-
тов“ „Сурп Хач“ в Бургас мо-
жеше да се закупят лаком-
ства, типични арменски яс-
тия, картини и други предме-
ти. Арменски и български 
знамена приканваха край 
шатрите, както и музика.

Кулинарните шедьоври 
бяха направени от бургаски 
арменски жени. Соленки, 
сладки и месо по типични 
арменски рецепти трябва 
задължително да се опитат, 
казват кулинарни спецове, 
които обичат тази кухня. Ос-
вен тях можеше да се видят 
и тематични сувенири.

Сред тях фигурираше мно-
го специален такъв, който 
се дава на скъпи гости в Ар-
мения и Нагорни Карабах, в 
знак на уважение и призна-
телност. Става въпрос за 
символа на арменската дър-
жавност - Парламентът, в 
позлатена форма. Поставен 
в сърцевината на красив об-
ков, с големината на малък 
гоблен. Той бе продаден за 

350 лева.
„Повече от очакваното е, 

много сме доволни, не слу-
чайно избрахме тази дата - 
1 ноември, за да ни подкре-
пят всички бургазлии. Идея-
та е - събраните  средства 
да отидат в националния ар-
менски фонд. Там се съби-
рат пари от цял свят в под-
крепа на нашите братя и 
сестри от размирните райо-
ни в Арцах. В момента има 
такъв базар в София, този 
тук няма да е последен. Ще 
направим още един“, заяви 
Стехан Дадурян, един от ор-
ганизаторите.

Между 1500 и 2000 души е 

арменската общност в Бур-
гас, като тя е една от най-
сплотените и организирани.

Програмата бе пред па-
метника за арменския гено-
цид с осиротялото момчен-
це. Посланието бе да спре 
ужаса в древните арменски 
земи, откъдето християн-
ството започва да се ут-
върждава като официална 
религия по целия свят, както 
и да не се повтаря престъ-
плението към човечеството - 
105 години по- късно, с ар-
менския народ. Тогава и се-
га се използва умело мо-

ментът, че всяка страна по 
света има собствени про-
блеми за разрешаване и не 
й е до чужди такива. Тогава 
е била Първата световна 
война, а сега е пандемията 
от COVID-19. Не политизира-
ме, а апелираме за човеч-
ност и милосърдие. От тако-
ва определено имат нужда 
разорените и невинни жерт-
ви от военната агресия в 
Нагорни Карабах или още 
Арцах, което е арменското 
наименование на борещата 
се за независимост държа-
ва. Държава, в която се е 
провел вече успешен рефе-
рендум за такава независи-
мост, при това преди доста 
години, казват организато-

рите. Бургас винаги е бил и 
ще бъде мултикултурен град 
в най-добрия смисъл. При-
носът на българите с армен-
ски корен на място през го-
дините е безспорен.

Самият арменски храм 
пък е най-старата съществу-
ваща сграда в морския град 
и освен всичко е и туристи-
ческо острие на Бургас", 
казват в обръщение органи-
заторите на Благотворител-
ния базар за Арцах.

Късно вечерта стана ясно, 
че сумата, която е събрана е 
15 000 лева.

Бургазлии отвориха сърцата си 
за арменците в Арцах

Събраха се 15 000 лева на благотворителен базар

„Черноморски фар“

Започна дългоочак-
ваният ремонт на път-
ната отсечка Русо-
кастро - Трояново. 
Кметът Жельо Вардун-
ски и председателят 
на Общинския съвет 
Радослав Балтаджиев 
направиха първа ко-
пка. Пътят е с дължина 
малко над 6 киломе-
тра, в изключително 
лошо състояние е, не-
проходим за автомо-
билния трафик.

„Щастлив съм, че 
строителните дей-
ности вече са факт. На 
тази важна за общи-
ната отсечка не е пра-
вен ремонт от близо 
50 години. Инфра-
структурните проекти 
в общината, независи-
мо дали са общински 
или държавни, са един 
от основните ни прио-

ритети“, каза кметът 
Жельо Вардунски.

Ремонтът ще осигури 
бърз достъп до една 
от най-съществените 
археологически забе-
лежителности в реги-
она – късноантичната 
и средновековна кре-
пост „Русокастро“ и 
ще спомогне за соци-
ализацията и популя-
ризирането й, ще оси-
гури свързаност на се-
лата Желязово, Русо-
кастро, Ливада с об-
щинския център - град 
Камено.

През следващите 
месеци предстои и 
други важни пътни ар-
терии в Камено да 
придобият нов облик. 
Това са отсечките град 
Камено – село Свобо-
да, село Трояново – 
село Вратица и село 
Винарско – село Кръс-
тина.

Дадоха старт на 
ремонта на пътя 

Трояново – Русокастро



"Чер но мор ски фар" еаД 
издател: 

Димитър николов 

Гла вен ре дак тор:
сил вия Шатъ ро ва Всички права са запазени. Възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение  

от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Все ки ав тор но си пер со нал на от го вор ност за пу бли ка ция та си. 

"Черноморски фар" е 
учредител и член на 
Български медиен 
съюз (БМС)

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055 
Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

аДрес на реДакцията:
ул."милин камък" 9, ет.3 

"Чер но мор ски фар"
e-ma il: far@chfar.com

info@faragency.bg

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).

Георги рУсиноВ

Тъжна вест сполетя айтозлии 
преди дни. 44-годишна учителка 
от града е починала от коронави-
рус, научи „Черноморски фар“. 
Р.Й. е преподавател в руенското 
училище СУ „Елин Пелин“.

Колеги и приятели разказват, 

че е била изключителен профе-
сионалист и много мил човек. 
Смъртта на учителката е първа-
та на преподавател в областта. 
От миналата седмица със запо-
вед на министъра на здравео-
пазването, всички гимназисти 
преминаха на онлайн обучение.

Новината за кончината й до-

несе много скръб на близките й. 
Хората коментират, че толкова 
сърдечен човек да си замине 
толкова рано, е голяма загуба. 

Айтозлийката е от групата 12 
учители, които преди две сед-
мици бяха регистрирани като 
положителни. 

 В страната вече са няколко 

случаите на починали от COVID-
19 учители. В гилдията се гово-
ри все по-усилено, че най-до-
брият вариант е отново всички 
да минат на онлайн обучение. 
Редица учители се притесняват, 
че децата карат заразата без 
симптоми. Учениците до 8 клас 
все още са на училище. 

Таксата на то
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Covid-19 взе първата жертва - 

учителка от областта

Туристи търсят уединението на 
остров Света Анастасия през ноември

Дона митеВа

За Деня на народните 
будители остров Света 
Анастасия реализира по-
следната си нощувка… 
засега. Майка и дъщеря, 
които са били през лято-
то на концерт на остро-
ва, решават да си пода-
рят незабравимото пре-
живяване и късната есен 
да преспят там. „Обадиха 
ни се предварително, 
уточнихме се. Времето и 
морето бяха благоприят-
ни. Изчакахме ги да прис-
тигнат и ги закарахме на 
острова, заедно с нашия 
готвач“, разказа Павлин 
Димитров, получил из-

вестност като Губернато-
ра на острова. 

По негови думи меката 
есен предполага още да 
не се зазимява острова и 
затова са готови да от-
кликнат на всеки желаещ 
да се изолира за ден-два 
на прекрасното място.

„Въпреки COVID-а има-
ме запитвания отсега и 
за Коледа, и за Нова го-
дина. Не можем да дадем 
на  този етап категоричен 
отговор какво и как ще 
се случва, затова отгова-
ряме на компаниите, че 
ще можем да дадем по-
точен отговор около 
празника на Бургас – Ни-
кулден, когато се надя-

вам самите ние да знаем 
как да реагираме“, до-
пълва управителят на 
Света Анастасия.

Той е категоричен, че 
тази година предварител-
ните запитвания за праз-
нуване на Коледа и Нова 
година даже са повече от 
предходните години. А 
неговото обяснение е, че 
все пак островът, освен 
че е голяма атракция е и 
сигурно място, защото 
може да поеме само оп-

ределен брой хора, които 
да се настанят с нощув-
ка.

Откакто остров Света 
Анастасия е открит като 
атракция за посещения, 
винаги има сериозен ин-
терес за празнуване на 
зимните празници на не-
го, но досега няма осъ-
ществен такъв празник. 
Миналата година големи-
те вълни отказаха компа-
нията, която до последно 
се надяваше да отброи 

последните секунди на 
старата и да гръмне шам-
панското за Новата годи-
на на малкото късче зе-
мя, заобиколено от вода.

Старите рибари обаче 
са категорични, че пом-
нят години, преди отва-
рянето на острова за по-
сетители, когато от Чен-
гене скеле са се товари-
ли на лодки и са отивали 
при фаропазача да по-
срещнат заедно Нова го-
дина.

Георги рУсиноВ

Окръжна прокуратура – Бур-
гас проверява мобилната ко-
респонденция на покойния 
отец Ромил. Това заяви за 
„Черноморски фар“ разслед-
ващият прокурор Георги Чи-
нев. Административният ръко-
водител на Окръжна прокура-
тура – Бургас се зае с тежката 
задача да разследва смъртта 
на обичания от хиляди миряни 
в Айтос отец.

Припомняме, че на 21 ав-
густ, след като бе издирван, 
Ромил бе намерен обесен в 
гората в Руенско. Доказател-
ствените източници сочат, че 
отецът се е самоубил, както 
коментира преди време отно-
во пред медията ни Чинев. 
Миряните в Айтос обаче бяха 
категорични, че няма как 
той да е посегнал на живота 
си, бидейки християнин и све-
щенослужител. 

Няколко месеца след траге-
дията, спомените за отчето 
остават горчива следа у ай-
тозлии, които продължават да 
са убедени, че Ромил е убит. 
Разследващият прокурор неведнъж 
е споменавал, че се работи по всич-

ки възможни версии за смъртта на 
свещеника и е назначил няколко ви-
да различни експертизи.

Дона митеВа

Центърът за временно 
настаняване на бездомни 
в Бургас ще работи в пъл-
ния си капацитет през сту-
дените месеци, увери него-
вият управител  Илиян Па-
влов. Новото условие оба-
че е, че се приемат нови 
домуващи само след на-
правен PCR-тест, който е 
отрицателен. Средствата 
за теста се осигуряват от 
Социални дейности към 
Община – Бургас, защото 
за никого не е тайна, че 
бездомниците не разпола-
гат с пари.

В момента там вече има 
седем души, които са по-
търсили топло легло и хра-
на. На тях и на целия пер-
сонал преди броени дни 
също са направени PCR-
тестове, които за радост 
на всички са отрицателни.

По думите на Илиян Пав-
лов всички необходими 
мерки в дома, чийто капа-
цитет е тридесет души, се 
спазват откъм персонала, 
но що се отнася до дому-
ващите, всичко е много от-
носително. „Това са  хора 

със слаба имунна система, 
недохранени, в същото 
време нямат здравна кул-
тура, не спазват добра 
лична хигиена, а са на сво-
боден режим. Ние сме на-
ясно, че като излязат от 
дома не слагат маски, че 
са постоянно на контейне-
рите за боклук. Затова и 
вътре в дома се опитваме 
да налагаме строги прави-
ла, за да не се допусне за-
разяване, да не се допус-
не болен с COVID-19, който 
да зарази и останалите“, 
коментира управителят на 
Центъра за временно нас-
таняване.

По негови думи, въпреки 
че голяма част от хората, 
които живеят на улицата, 
вече са си изразходили 
полагащите им се месеци 
да бъдат прибрани в Цен-
търа при лоши метеороло-
гични условия, ще се тър-
сят варианти те да бъдат 
подслонени, като разбира 
се, наред с останалите не-
обходими изследвания, се 
показва и отрицателния 
PCR-тест. Само с това ня-
ма да се правят никакви 
компромиси.

Пускат PCR-тест 
и на бездомници

крими

млад шофьор 
блъсна  
две деца 

Две деца са били блъс-
нати от автомобил в бур-
гаския квартал „Долно 
Езерово“. Това съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Установено 
е, че 18-годишен шофьор 
на „Мерцедес  Е 270“, 
поради движение с несъ-
образена със състоянието 
на пътя скорост (мокър 
асфалт) в условията на 
остър ляв завой, блъска 
движещите се срещу него 
две деца пешеходци – на 8 
и 11 години. Осемго-
дишното момче с конту-
зия на корема и гръдния 
кош, е прието за лечение 
във Втора хирургия на 
УМБАЛ – Бургас, без опас-
ност за живота, а 11-го-
дишното момче е прегле-
дано в УМБАЛ – Бургас и 
освободено за домашно 
лечение с контузия на 
коляното, без опасност за 
живота. Водачът на авто-
мобила е тестван за упо-
треба на алкохол и нарко-
тици, като пробите са 
отрицателни.

разкриха 
кражба в 
русокастро

Кражба е била разкрита 
в каменското село 
Русокастро, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
От дома на 64-годишен 
местен жител, чрез раз-
биване на прозореца, са 
били отмъкнати 60 лева. 
Извършителката на дея-
нието е 45-годишна кри-
минално проявена жена 
от селото, която направи-
ла пълни самопризнания 
и върнала част от отнета-
та сума. Работата по 
цялостно документиране 
на случая продължава от 
служители на Районно 
управление – Камено.

Четирима 
пострадаха 
при 
катастрофа

Четирима души са 
пострадали при самосто-
ятелна катастрофа на 
пътя Бургас-Каблешково. 
Това съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал 
поради движение с несъ-
образена скорост от стра-
на на автомобил „Опел 
Корса“, управляван от 
18-годишна бургазлийка, 
която загубила контрол 
над возилото. В колата са 
се придвижвали и други 
четирима души - две 
момичета на 16 и 18 годи-
ни и две момчета на 18 и 
23 години. От пътното 
произшествие леко 
пострадали са водачката 
и трима от нейните спът-
ници, които са били пре-
гледани в болница и осво-
бодени за домашно лече-
ние.

4 Има запитвания вече за 
Коледа и Нова година

4 Любимото на бургазлии и 
много българи място е 
предпочитано за изолация

Настаняват в Центъра 
само срещу отрицателен 

Експерти ровят претоварен ли 
е бил камионът-убиец в Айтос

Прокуратурата проверява мобилните 
разговори на покойния отец Ромил



Чф4 Тема на деня3-5 НОЕМВРИ 2020

Георги РУСИНОВ

От една седмица насам 
полицаи глобяват велоси-
педисти, движещи се в пе-
шеходните зони в центра-
лен Бургас. Колоездачи от-
несоха по 30 лева глоби за 
това, че карат по „Богориди“ 
и „Александровска“. По 
Наредба придвижващите 
се с велосипеди в тези зони 
трябва да ги бутат, както 
при пресичане на пешеход-
на пътека. Наш читател из-
прати снимки до редакция-
та от наложения му фиш за 
30 лева, затова, че пресяк-
ъл пешеходна пътека, без да 
слезе от колелото. Комисар 
Неделчо Рачев, началник на 
„Охранителна полиция“ към 
Областна дирекция на МВР-
Бургас, коментира пред ре-
портер на „Черноморски 
фар“, че години наред ма-
сово не се спазват знаци-
те, обозначаващи пешеход-
ните зони.

„Такива има на брой око-
ло осем. В началото на 
„Александровска“, на още 
няколко преки, които вли-
зат в „Александровска“, 
през първите 300 метра в 
посока от Общината към 
„Богориди“. Опасността, ко-
ято се създава е, че вело-
сипедистите се движат със 
скорост опасна за пешехо-
дците, особено за рисковите 
групи като майки с деца, въз-
растни хора и малки деца. 
Пешеходната зона е свобод-
на от движение зона и пеше-
ходците трябва да се чувст-
ват сигурни“, каза Рачев.

И тъй като полицията е 
имала наблюдения, че това 
създава опасност са започ-
нали действията срещу на-
рушителите.

„Първите 2 дни бяха пре-
вантивни – сваляхме ги от 
велосипедите, предупреж-
давахме хората. Те твърдя-
ха, че не са видели знаците 
и че карат внимателно, но 
аз самият съм бил свиде-
тел, особено тези превоз-
ни средства с електродви-
гатели, че се движат с 30-
40 километра в час в пеше-
ходна зона. Част от дейст-
вията ни са с превенция, 
част от тях са и с глоби. От 
една седмица сме започна-
ли проверките. Много вре-
ме давахме толеранс, но и 
от институции получихме 
неодобрение“, каза още ко-
мисарят.

До „Черноморски фар“ 
достигна информация, че 
причина за засилените про-
верки са няколко инцидента 
точно на централните ули-

ци с блъснати пешеходци. 
Виновниците били и с ве-
лосипеди, и с електрически 
тротинетки. От Полицията ни 
отговориха, че до тях офи-
циални сигнали не са дос-
тигали, но е възможно да 
е имало.

„Предпоставки за инци-
денти обаче са налице, до-
като карат в пешеходните 
зони“, добави Рачев.

Темата разбуни духове-
те сред вело обществото в 
Бургас. Владимир Димитров 
от „Зелена Странджа“ дори 
бе снимал велосипедист в на-
чалото на „Александровска“, 
който бива глобяван на мо-
мента. Под публикацията в 
специализирана велогрупа 
коментарите бяха стотици. 
Повечето от тях, свързани 
с неодобрение от действия-
та на полицаите, но част от 
тях предлагат и алтернатив-
ни решения.

Едно от тях – велоалея по 
„Александровска“. Самите 
велосипедисти се раздели-
ха по темата. Едни смятат, 
че е възможно, други – не. 
Трети призоваваха за про-
учване.

Наш репортер се свърза с 
общинския съветник Георги 
Маринчев, който е част от 
велообществото. Той също 
отбеляза, че по Наредба 
е забранено за велосипе-
дисти в пешеходните зони. 
Според него обаче сегаш-
ните проверки са предиз-
викани повече заради хо-
рата с електрически троти-
нетки, тъй като именно с тях-
но участие е имало няколко 
сериозни, по думите му, ин-
циденти.

„Наредбата се прецизи-
ра не толкова заради ве-
лосипедистите, колкото за-
ради тези с тротинетките, 
защото навлизат масово и 
инцидентите с тях са много. 
Те карат като луди и не мо-
гат да ги контролират, как-
то се контролира велосипед. 
Някои от тях вдигат и до 50 
км/ч. Тепърва трябва да се 
мисли повече спрямо тях“, 
категоричен бе той.

Затова той смята за не-
лоша идеята от дискусия-
та в социалните мрежи за 
обособяването на велоа-
лея по „Александровска“. 

По „Богориди“ според него 
няма как да стане, тъй като 
е много тясно.

„По „Александровска“ 
обаче, до Съдебната пала-
та може да се помисли дали 
да не се направи. Друг е въ-
просът, че дори и да се на-
прави доколко ще се спаз-
ва от пешеходците. Мога да 
дам много примери, когато 
се разхождат в обособени 
велоалеи, като в района на 
Пантеона например. И двете 
страни смятат, че са прави. 
По „Александровска“, ако 
се направи ще е помисле-
но за велосипедистите, за-
щото и те имат своите аргу-
менти. Иначе трябва да бу-
тат, или носят на гръб коле-
ло до ЦГЧ още от входа на 
„Александровска“ киломе-
тър-два“, заяви Маринчев.

Общинският съветник до-
бави, че ще се опита да на-
мери решение и най-мал-
ко да предизвика дискусия 
по темата.

„Аз като част от тази общ-
ност съм запознат, че дос-
та негативно отношение 
има към колоездачите, не-
зависимо дали са на пътя, 
в Морската градина или на 
велоалея. Но ще търсим та-
къв маршрут. Бих се анга-
жирал да направим една 
работна група. Да поканим 
представители на активни-
те колоездачи. Един Стоян 
Кирязов, освен че е акти-
вен, той е и специалист по 
пътна инфраструктура. Да 
поканим и представители 
на администрацията. И да 
се помисли за алтернатив-
ни маршрути за велосипе-
дистите до центъра. Аз са-
мият съм потърпевш, защо-
то когато имаме срещи, ко-
мисии в Общината, си ходя 
с колелото. Но и аз вече го 
бутам, защото срамота е аз 
да нарушавам Наредбата“, 
каза той.

Маринчев е категоричен, 
че трябва да се инвестира в 
развитието на велодвижени-

ето, тъй като това правят и 
големите европейски държа-
ви, инвестиращи милиони, 
за да свалят хората от авто-
бусите и да ги качат по вело-
сипедите. Особено в COVID-
обстановката, това би било 
много полезно, сметна той, 
тъй като няма да се вреш 
в пълен автобус, а ще па-
зиш разстояние сам с ко-
лелото си.

„Рано или късно и при 
нас ще стане, но е хубаво 
да има и държавна полити-
ка. Не може една община на 
собствен ход да се справи. 
Вярно е, че Община Бургас 
е много толерантна и пома-
га. Само за последните 5 го-
дини, откакто почнаха да се 
изграждат велоалеите, има 
500% ръст на магазини за 
велосипеди в Бургас. Това 
е най-добрият показател, 
че хората имат желание да 
ги ползват и второ, че има 
създадени условия за полз-
ването им“, завърши общин-
ският съветник.

Погнаха велосипедисти в пешеходните зони
4 Те искат велоалея по „Александровска“

4 Общински съветник предизвиква дискусия

За последните две сед-
мици 14-ма велосипеди-
сти са отнесли глоби, ста-
ва ясно от справка на 
„Черноморски фар“ към 
бургаската полиция. В про-
ведената специализирана 
операция по безопасност 
на движението са вклю-
чени няколко направле-
ния, следени от полицаи-
те: спазване на изисква-
нията за скоростен ре-
жим, съблюдаване на път-
ната маркировка от вело-
сипедисти и пешеходци и 
отнемане предимството на  

пешеходци, пресичащи по 
пешеходни пътеки. 

Основните нарушения, 
извършвани от велосипе-
дисти са управление на 
велосипед без оборудване 
и преминаване през зони 
за пешеходци без велоси-
педиста да избутва вело-
сипеда. За непреминава-
не на указаните за целта 
места в Бургас за същия 
период са санкционира-
ни 28 пешеходци и 8 вода-
чи на автомобили за отне-
мане предимството на пе-
шеходец.

14-ма отнесоха 
глоби от 30 лева

През лятото другата пешеходната улица „Богориди“ 
е доста тясна заради многобройните заведения с маси 
отвън

Общинските колела под наем често се наемат от бургазлии и гости на града

По улица „Александровска“ често минават колоездачи и хора с електрически тро-
тинетки
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От „МЦ I“ ЕООД - Айтос 
Катя КОСТАДИНОВА

В края на октомври всич-
ки кабинети в „Медицински 
център I“ ЕООД - Айтос ра-
ботят с пълния си капацитет, 
видя „Народен приятел“. Тъ-
лпят се пациенти във фоайе-
то и в коридорите - повече-
то, с тревожни очи над мас-
ките очакват мнението на 
специалистите. Навсякъде - 
мирис на дезинфектанти. 

Напрегнато 10-часово 
ежедневие 

Естествено, най-голяма е 
динамиката пред кабинета 
на пулмолога и управител на 
„МЦ I“ ЕООД, д-р Феим Мурад. 
В коридора трудно можеш да 
преминеш от чакащи реда си. 
Пейките са заети, правостоя-
щите са десетки - всички тър-
пеливо чакат, опитвайки се, 
доколкото това е възможно, 
да спазват указанията на ле-
каря за дистанция. 

Почти всички пациенти с рес-
пираторни  проблеми от райо-
на са минали по този кори-
дор, включително и рисковите. 
Д-р Мурад трябва да прегле-
да всички - това е 10-часово-
то му ежедневие. Рискът за ле-
каря и екипа му е не по-малък 
от този във всяко болнично от-
деление. Сред множеството от 
хора, не се знае кой е носител 
на COVID-вируса, и кой е дошъл 
просто от страх, защото го е за-
боляло гърло. Но всички те зна-
ят, че д-р Мурад е доказан спе-
циалист, има знанията, силите и 
готовността да помага. Недопус-
тимо е да остави и без това при-
теснените пациенти да се лутат 
в неизвестност, обикаляйки ме-
дицински заведения и кабинети. 
Убеден е, че всички инфекции, 
включително и COVID-19, се ле-
куват с професионално търпе-
ние, с грижа и постоянство. 

Иновацията 
„Дневен стационар“ 

Да помогне на всеки, прек-
рачил прага на кабинета, за д-р 
Мурад е лекарски дълг, съпри-
частност, човешко отношение. 
Според него, най-важно е по-
мощта да е дадена навреме. 
Затова не само поставя диа-
гнози, но и търси възможност 
да осигури болнично легло за 
всеки по-тежък случай. А паци-
енти на системи, пулмологът е 
настанил в двете съседни на 
кабинета му помещения. За да 
може, успоредно с прегледите, 
лично да наблюдава вливани-
ята и състоянието им. „Болни-
те на системи са с отрицате-
лен резултат от PCR-теста. Те 
са с бактериални или други ви-
русни инфекции, но също имат 
нужда от лекарска помощ, от 
сериозно лечение. По-голяма 
част от тях щяха да бъдат хос-
питализирани, ако имаше мес-
та. Но в момента, в почти всич-
ки отделения с приоритет се 
приемат пациентите с COVID-
19. Налага се да лекуваме ос-
таналите на място. Превърна-
хме се в дневен стационар - по-

вечето от болните са с по две 
апликации на венозен антиби-
отик - сутрин и следобед. Има 
и по-леки случаи - с еднократ-
на апликация. Всичко зависи 
от състоянието и тежестта на 
заболяването. В момента пре-
доставяме и „поликлинична по-
мощ“ - (така се казваше навре-
мето), и в същото време, доня-
къде - и болнична помощ”, каз-
ва пулмологът. 

„Много често пациентите ид-
ват за вливания по три или пет 
дни, колкото им назначи лека-
рят. Чувстват се много по-спо-
койни, тъй като са под непрекъс-
натото наблюдение на д-р Му-

рад”, допълва медицинската 
сестра Минка Ченгелиева, коя-
то е с изключително богат опит 
що се отнася до манипулациите 
и медицинските грижи. 

Най-доволни от този иновати-
вен начин на лечение, разбира 
се, са пациентите. Защото ако 
имаш пневмония без COVID-
19, трудно ще се уредиш с бол-
нична грижа. Взети са и всич-
ки мерки, в двете помещения, в 
които са поставени кушетките и 
се извършват вливанията, да не 
се допускат външни лица.

Кога се назначава 
тест за COVID-19?

Говорим, а телефонът на ле-
каря не спира да звъни  - па-

циенти, колеги, РЗИ.., и на вра-
тата непрекъснато се появява 
някой, който настоява да бъде 
прегледан - незабавно. При-
теснявам се и от вируса, и от 
малкото време за разговор, но 
продължавам да питам - какво 
се случва с пациента, попаднал 
в кабинета, и как се стига до 
теста за COVID-19? “Пациентът 
идва с направление от личния 
лекар. Извършвам пълен пре-
глед, включително с електро-
кардиограма. Назначавам му 
рентгенова снимка, тя се раз-
чита и от рентгенолог и от мен 
като специалист по белодробни 
болести. Едва тогава се назна-
чава PCR-тест - тестовете не се 
правят безразборно”, обяснява 
ми лекарят.

Тестът е безплатен 
за пациентите

Оказва се, че всеки ден пул-
мологът прави списък на паци-
ентите, на които е назначил 
тест - това е начинът да бъде 
отпуснат допълнителен месе-
чен лимит от Здравната каса. 
Досега не е имал проблем, 
всички в списъка са били пот-
върдени, което означава, че 
парите за тестовете се възста-
новяват от касата, а тестът е 
напълно безплатен за пациен-
тите. Научавам още, че средно 
по 10 от тестваните са с пози-
тивни резултати.

След положителния 
тест....

„Искам PCR-тест, когато 
има всички данни за COVID-
инфекция. И ако тя се докаже, 
пациентите не излизат от домо-
вете си. Обаждат се на личния 
си лекар, а в системата вед-
нага излиза информацията, че 
съответният пациент е с COVID-
19. Ако пневмонията е тежка, с 
екип на Спешна помощ паци-
ентът се транспортира до бол-
нично лечебно заведние. Паци-
ентите с тежки белодробни ин-
фекции с хиповентилация са с 
висок риск и се хоспитализи-
рат, защото имат нужда от ин-
тензивни грижи”, обяснява под-
робно пулмологът. Процентът 
на тежките случаи, минали през 

кабинета му, не е висок -  досега 
те са не повече от 15-20, от кои-
то починалите са трима.

Ако пациентът е без пневмо-
ния, състоянието му се уточ-
нява по телефона. Идва не-
гов близък, който не е в кон-
такт, и на който се предоста-
вя рецептата с предписаните 
лекарства. Следва лечението 
му вкъщи - през устата. През 
цялото време този болен под-
държа връзка с пулмолога и 
с личния си лекар, научавам 
още от д-р Мурад.

„Нямаме време за 
страх!“

През дългия работен ден де-
зинфекция на кабинета се пра-
ви след всеки пациент. Дезин-
фекцират се всички повърх-
ности, а лекарят и медицинс-
ките сестри, през час сменят 
ръкавици и маски, мият и де-
зинфекцират ръцете си бук-
вално през минути.

„Нямаме време за страх“, 
е лаконичният отговор на  
д-р Мурад на въпроса „Не се 
ли страхувате?“. “Вирусът вече 
циркулира навсякъде, той е 
във въздуха, по-агресивен е. 
Пациенти с пневмонии чес-
то имат масивни увреждания 
на белия дроб”, обяснява още 
специалистът. 

В това време, в кабинета вли-
за жена на средна възраст от 
съседно село. Обяснява, че е из-
карала карантината, чувства се 
добре и отново идва в кабине-
та за контролен преглед. Защо-
то държи да бъде прегледана и 
да чуе мнението на специалиста, 
че всичко е приключило и се въз-
становява. „На някои от пациен-
тите се налагат контролни рент-
генови снимки и продължаваме с 
лекарства, стимулиращи имунна-
та система и с витамини, в зави-
симост от състоянието на паци-
ента. Подходът е индивидуален, 
не може да има общ подход. Все-
ки от преболедувалите се възста-
новява по различен начин - зави-
си от придружаващите заболява-
ния на пациентите. Обикновено 
диабетици, хора със сърдечна и 
бъбречна недостатъчност, боле-
дуват тежко и продължително”, 
казва д-р Мурад.
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Дневен стационар в „МЦ I“ ЕООД  
или лекарска грижа до пълно оздравяване

Д-р Феим Мурад

С мед. сестра Ченгелиева

10-часово ежедневие

Един работен ден на д-р Феим Мурад - желязна организация и условия, при които пациентът получава максимума

Продължава на стр. 2

Едно от помещенията на Дневния стационар

Преди прегледа - разговор с поредния пациент



Общинският съвет прие 
Наредба за реда и услови-
ята за упражняване права-
та на Община Айтос в тър-
говски дружества с общин-
ско участие в капитала, в 
граждански дружества и за 
сключването на договори за 
съвместна дейност. Според 
докладната записка на пред-
седателя Красимир Енчев, с 
приемането на Закон за пуб-
личните предприятия е необ-

ходимо да бъде синхронизи-
рана и общинската наредба. 
Целите, които си поставя но-
вата наредба е въвеждането 
на единни и ясно регламен-
тирани правила за услови-
ята и реда за упражняване 
на правата на собственик на 
Общината в общински тър-
говски дружества с общин-
ско участие в капитала им в 
съответствие с действащи-
те нормативни актове, как-

то и постигане на ясна рег-
ламентация в уредбата на 
обществените отношения, 
свързани със стопанската 
дейност на Община Айтос. 
Новата наредба утвърждава  
реда и начина за провежда-
не на конкурси за избор на 
органи на управление, как-
то и правила, при които да 
се извършва приемането и  
предаването на управлени-
ето на търговските друже-

ства при смяна на органите 
на управление.

Според председателя оч-
акваните резултати от при-
емането на наредбата са 
създаване на по-благоприят-
ни условия за подобряване-
то дейността на общинските 
търговски дружества, което 
ще доведе до по-добра опе-
ративност и контрол и пости-
гане на по-високи резултати 
за цялостното развитие на 

стопанската дейност на Об-
щина Айтос.      

При спазване изисквани-
ята, проектът на Наредба е 
публикуван на 08.09.2020 г. 
на интернет страницата на 
Община Айтос, раздел Oб-
щински съвет, подраздел 
«Проекти на наредби и пра-
вилници», и е предоставена 
възможност на всички за-
интересовани лица в срок 
от 30 дни да направят свои-

те предложения и становища 
по него. Изготвеният проект 
и мотивите към него е пред-
ставен и на всички общин-
ски съветници. В 30-дневния 
срок е постъпило Становище 
от кмета на Община Айтос, с 
което в наредбата се добавя 
изискването представените 
отчети от дейността на дру-
жествата да се оповестяват 
на интернет страницата на 
Община Айтос.
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Нова наредба ще урежда правата на Община 
Айтос в общинските търговски дружества

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 
1 от преходни и заключителни раз-
поредби към Закона за изменение 
и допълнение на Закона за опазва-
не на околната среда, обн. ДВ, бр. 
98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., 
е предвидена възможност собстве-
ниците на водовземни съоръжения 
за подземни води, изградени до 28 
януари 2000 г., и на водовземни съ-
оръжения, изградени до 23 декем-
ври 2016 г., за които не са издадени 
разрешения за строеж и които не са 
вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 
от Закона за водите, в срок до две 
години от влизането в сила на зако-
на (до 27.11.2020 г.), да подадат в съ-
ответната басейнова дирекция заяв-
ление за вписване. Към заявление-
то се прилагат документи, посоче-
ни в § 41, ал. 2 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната среда. 
Образец на заявлението за регис-
трация на водовземните съоръжения 

за подземни води в гратисния пери-
од, ще бъде публикувано след опре-
деляне на такса за вписване в  Та-
рифата по чл. 72 от Закона за опаз-
ване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната среда е 
въведено основание собственици-
те на кладенци за задоволяване на 
собствени потребности на граждани-
те, разположени в границите на на-
селените места и селищните образу-
вания, за които до влизането в сила 
на този закон (27.11.2018 г.) не са по-
дадени заявления за вписване в ре-
гистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от За-
кона за водите, в срок до две годи-
ни от влизането му в сила да пода-
дат в съответната басейнова дирек-
ция заявление за вписване в регис-
търа, което съдържа информацията 
за регистриране на изграден кладе-
нец. Образец на заявлението за ре-
гистрация на водовземните съоръже-

ния - кладенци за задоволяване на 
собствени потребности в гратисния 
период, са налични на официалната 
интернет страница на БДЧР-Варна 
в секция „Формуляри и заявления“, 
//www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона 
за опазване на околната среда, во-
довземните съоръжения за подзем-
ни води, изградени до 23 декември 
2016 година, за които няма издадени 
строителни книжа, са търпими стро-
ежи по Закона за устройство на те-
риторията и не подлежат на премах-
ване и забрана за ползване, когато 
са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 
3 от Закона за водите.

Заявление за регистрация на 
кладенци за собствени нужди мо-
жете да изтеглите от сайта на Об-
щина Айтос - www.aytos.bg, в раз-
дел Съобщения - рЕГИСТрАЦИЯ 
ЗА ВОДОВЗЕМНИ СЪОрЪЖЕНИЯ 
ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Община Айтос организира на 6 ноември 
кампания за разделно събиране  

на излезли от употреба гуми
Община Айтос организира кампания за разделно съ-

биране на излезли от употреба гуми на 6 ноември 2020 
година, 9.30 до 12 часа. Гражданите могат безвъзмездно 
да предават излезлите от употреба гуми на адрес: град 
Айтос, улица „Карагеоргиевско шосе” № 1,  „Айтос Ав-
тотранспорт” ЕООД (на  паркинга от западната страна 
на Пункта за годишния технически преглед).

За предотвратяване и ограничаване замърсяването 
на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване ри-
ска за човешкото здраве и околната среда е забране-
но изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или 
друга форма на неконтролирано обезвреждане на из-
лезли от употреба гуми, както и изгарянето им, с из-
ключение на случаите, в които лицата притежават съ-
ответното разрешение по чл. 35 от Закона за управле-
ние на отпадъците.

Кампанията се отнася само за физически лица. По 
Закона за отпадъците, фирмите са задължени да имат 
сключен договор с лицензиран оператор.

Лице за контакт:  К. Иванова  - ст. експерт, Дирек-
ция „ТСУрр”, телефон: 0896463280

Община Айтос ОБЩИНА АЙТОС
регистрация за водовземни съоръжения за подземни води

Паниката утежнява 
работата

„Последните години преди 
COVID-пандемията, зимите 
бяха с тежки грипни епидемии. 
Но сега е доста по-тежко. Това 
се обяснява и с факта, че хо-
рата получават много инфор-
мация, виждат, четат и чуват 
за увеличения брой на зара-
зените, съобщават се и смър-
тните случаи. Хората са при-
теснени. А това допълнител-
но утежнява нашата работа”, 
твърди лекарят. Хора с по-ла-
билна психика изпадат в пани-
ка, нищо че са без пневмония 
и на домашно лечение. Звънят 
по няколко пъти на ден, без да 
има конкретна причина.

Желязна организация 
на работа

Редом до д-р Мурад е опит-
ната медицинска сестра Чен-
гелиева - създали са желяз-
на организация на работа и 

условия, при която пациен-
тът да получава максимума, 
въпреки тежката ситуация и 
огромното напрежение, ко-
ето се усеща навсякъде. Пи-
там мед. сестра Ченгелиева, 
как се чувства в тази тежка 
обстановка. “Професионално. 
Въпреки че дълбоко в себе си 

се притеснявам. Имам профе-
сионални навици и някак при-
емам нещата, и каквото мога 
- го правя”. 

Две са медицинските сест-
ри, назначени съвсем отскоро 
в МЦ I. От тях също се изиск-
ва стоицизъм и воля да усто-
иш на динамиката и на чисто 

човешкия страх от заразата. 
Едната от тях -  28-годишната 
Зейнеб Хасан се е заела с ве-
нозно вливане на антибиотик 
на един от пациентите върху 
кушетката. «Страхувам се, но 
трябва да се работи - мисля, 
че с времето се свиква, осо-
бено ако обичаш работата си», 
признава Зейнеб.

Солидна доза надежда за 
всеки пациент

В Медицинския център в 
Айтос не се пестят нито сили, 
нито средства за доброто на 
пациентите. И въпреки мно-
гото работа - не виждам умо-
рени и изтерзани лица. Ра-
боти се професионално. Има 
я и надеждата - една солид-
на доза от нея получава все-
ки пациент, минал през каби-
нета на д-р Фием Мурад. За-
щото днес, освен диагноза, 
ни трябва и куражът, че ле-
карят знае посоката, няма да 
ни изостави по пътя, и ще ни 
даде грижата си до пълното 
оздравяване.

След дългогодишна до-
стойна служба, кой си взе 
сбогом с МЦ I, вижте на 
стр. 4

Един работен ден на д-р Феим Мурад - 
желязна организация и условия,  

при които пациентът получава максимума
Продължение от стр. 1

Мед. сестра Зейнеб Хасан 



За една година, три пъти 
да се явиш на кметски из-
бори за едно и също кмет-
ско място, в един и същ 
мандат - 2019-2023 годи-
на. Това е предизвикател-
ството, с което успешно се 
справи кандидатът за кмет 
на ПП „ГЕРБ“ и вече насто-
ящ кмет на айтоското село 
Карагеоргиево - Метин Ла-
тифов. Той беше обявен за 
избран за кмет на кметство 
Карагеоргиево, с Решение 
на Общинската избира-
телна комисия – Айтос от 
27.09.2020 г., след проведен 
нов избор за кмет.  На 28 
октомври т.г. Латифов по-
ложи клетва пред Общин-
ския съвет.

Година по-рано се яви на 
първи и втори тур на мест-
ните избори 2019-а. Бало-
тажът спечели с минимал-
на преднина, която опонен-
тите му обжалваха в съда. 
Така се стигна до части-
чен избор за кмет - зара-
ди COVID-заплахата, во-
тът се проведе чак в края 
на месец септември т.г. 
При 65% избирателна ак-
тивност, Латифов спечели 
убедително.

Метин Латифов е 40-годи-
шен, семеен с две дъщери. 
За кратко работил в чужби-
на, и точно тогава  разбрал, 
че мястото му е в родното 
село. Днес е много е горд с 
19-годишната си щерка Бер-
на, която вече е студентка 
във Велико Търново и учи 
едновременно две специ-
алности - английски и IT. 
Има големи надежди и за 
11-годишната Есмин, която 
все още е ученичка. Съпру-
гата му е шеф на отдел в Ка-
белния завод в Карнобат.

- Метин, село Караге-
оргиево е най-голямото 
в община Айтос - различ-
ни хора, различни мне-

ния и претенции, и избо-
рите ги разделиха. Труд-
но ли ще е местните да 
стигат до консенсус по 
най-сериозните селски 
проблеми?

- През тази близо една 
година, от единия до дру-
гия избор, се убедих, че не 
е толкова трудно. Когато си 
близо до хората и им пома-
гаш, когато си искрен с тях 
и ги разбираш - те го оце-
няват. Ако виждат, че рабо-
тиш здраво, че искаш да по-
магаш - те ти се доверяват. 
Показаха го и резултатите 
от изборите преди един ме-
сец. Недоверието идва от 
там, че хората доста вре-
ме са били пренебрегнати. 
Разбрах, че е важно да сто-
иш близко до тях и да ги чу-
ваш какво искат.

- Какво се случва след 
изборите в Карагеорги-
ево?

- Преди месец приключи 
един голям проект на Об-
щина Айтос. Цялостно се 
подмени водопроводната 
мрежа на селото - премах-
наха се старите азбестови 
тръби, заменени са с нови 
пластмасови, направени 
са домовите отклонения. И 
всичко това с пари по про-
екта. Старата ВиК-мрежа 
е правена преди 1960 годи-
на и беше напълно амор-
тизирана. Този ремонт ще 
реши проблема с безводи-
ето, с течовете и авариите. 
Имаше много течове, тръ-
бите бяха в окаяно състо-
яние, нещо повече - бяха и 
карцерогенни. В чужбина, 
ако се правят ремонти на 

такива тръби, работниците 
си слагат защитни жилет-
ки. С една дума - не само 
се реши въпросът с течо-
вете, но и най-важният - 
карагеоргиевци вече имат 
чиста питейна вода. Досе-
га, с течовете по старите 
тръби, водата не стигаше 
до къщите в горната маха-
ла. Не стигаше и до горни-
те етажи на къщите, няма-
ше никакво налягане. Сега 
тръбите са по-големи и има 
налягане, каквото никога не 
е имало.

- След ВиК-ремонтите, 
как изглеждат уличните 
настилки?

- По проекта бяха асфал-
тирани и улиците. Хора-
та са изключително довол-
ни, оценяват това, което се 
прави за тях и децата им.. 

Вече не вярват на празни 
приказки.

- Как местните оценя-
ват мултифункционал-
ния комплекс в Караге-
оргиево, който беше из-
граден през миналия 
мандат?

- Нямахме нито стадион, 
нито спортна площадка. И 
изведнъж - многофункци-
онален спортен комплекс. 
Първоначално се радва-
ха само младите хора, а те 
никак не са малко в наше-
то село. Сега, година-две 
по-късно - вече го оценяват 
всички. През това лято ком-
плексът беше пълен с деца, 
с майки, бащи. Покрай де-
цата - и дядовците и бабите. 
На хубавото бързо се свик-
ва. Спортният комплекс се 
превърна в любимо място 

за местните хора и много 
активно се използва.

- Какво предстои да се 
случи в Карагеоргиево?

- Предстои друг голям 
проект на Общината - ре-
конструкция на западно-
то дере в селото. Ще бъ-
дат изградени пасарелки, 
дерето ще бъде уширено. 
Има две улици, които бук-
вално са пропаднали, за-
ради водата от дерето, ко-
ято ги залива. Ще се напра-
вят и мостове за нормално-
то преминаване на автомо-
билите и пешеходците. Хо-
рата отдавна очакват този 
проект, най-вече го очак-
ват хора с увреждания, за-
щото ще свърже двата пътя. 
Ще бъде решен един голям 
проблем.

- Какви са другите про-
блеми на хората в Кара-
георгиево?

- Най-големият проблем 
остава канализацията на 
селото. Доколкото съм чу-
вал и това, което се говори 
в селото е, че преди десет 
години цялата сума била 
отпусната за канализация 
и модулна пречиствателна 
станция в Карагеоргиево. 
Но тогава парите са били 
пръснати в Мъглен и в Топо-
лица, и на практика даже не 
са ремонтирани разкопани-
те улици в нашето село. По-
сле финансирането е спря-
но. Прекарани са тръбите, 
но 70% от домовете не са 
включени. Вързани са око-
ло 30% от домакинствата. 
Надяваме се на кмета Ва-
сил Едрев и Общината за 
нов проект и ново финан-
сиране. Но всичко зависи 
от нас самите - ако сме за-

едно, можем да продължим 
напред.

- Какво друго пред-
стои?

- Предстои да направим 
нова детска площадка. Но 
първо ще питаме хората 
къде да бъде изградена.

- Нещо като референ-
дум?

- Търся мнението на все-
ки. До този момент 80% от 
жителите искат детската 
площадка да бъде в дво-
ра на Кметството. Защо-
то ако е в детската гради-
на, не всеки ще може да я 
ползва. Предстои ни с до-
броволчески труд да обно-

вим и пейките в двора на 
Кметството - да ги бояди-
саме и основно да изчис-
тим терена. Ще ползваме 
средствата, които Община-
та ни отпуска.

- Има ли много млади 
семейства в селото?

- Да, нашето село е живо. 
Имаме и много млади хора, 
които вече са си купили жи-
лища в чужбина, където ра-
ботят. Там са със семей-
ствата си, връщат се един-
два пъти в годината. Имаме 
и такива, които сега окон-
чателно се завръщат в се-
лото. Малко са празните 
къщи, няма такива за про-
дан. Всичко е изкупено, ни-
кой не продава. Цените на 
имотите са високи, което 
означава, че има интерес 
към селото.

- С какво се занимават 
карагеоргиевци?

- Повечето се занимават 
със земеделска работа - с 
трайни насаждения, най-ве-
че с череши и бадеми. Дос-
та хора работят в Карнобат, 
в Айтос, в шивашките це-
хове и на морето. В наше-
то село няма безработица - 
който иска да работи - на-
мира работа.

- Желая ти да успееш 
да обединиш жителите 
на селото, за да работи-
те заедно.

- Търся диалог с всеки. 
Сигурен съм, че заедно ще 
успеем.
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Нова наредба ще урежда правата на Община 
Айтос в общинските търговски дружества

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни любимци, че 

съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:
чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени 

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 размножаване 

на животните;
т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физио-

логичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не до-
пускат застрашаване на тяхното здраве.

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

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение 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 на-

мордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени 

от общините със забранителни знаци

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъдат нала-
гани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на село Карагеоргиево Метин Латифов: 

Важно е да стоиш близо до 
хората и да ги чуваш какво искат

Метин Латифов

Премиерът Бойко Борисов лично поздрави Латифов за успеха



Заради усложнената 
епидемиологична обста-
новка, Народно читали-
ще “Васил Левски 1869” 
- град Айтос отмени кон-
церта си за будителите в 
края на месец октомври. 
Почитта си към народни-
те будители читалищните 
дейци изразиха на откри-
то - с полагането на цве-
тя пред паметника на ай-
тоския първоучител - бу-
дителя, основател на Чи-
талището - Господин Ди-
мов Бъчеваров в двора 

на храм “Св. Димитър” 
и с флашмоб „Будители 
верни, народни” на пло-
щад „Свобода”, в наве-
черието на най-българ-
ския празник. Послани-
ето - патриотичният ду-
ховен порив и делата на 
народните будители са 
живи и до днес, благода-
рение на книжнината и 
приемствеността на кул-
турните и образователни 
институции. 

Учители и ученици от 
айтоското Основно учи-
лище „Атанас Манчев” 
пък подготвяха програ-
мата за празника, който 
традиционно се провеж-
да в двора на храм „Св. 
Димитър” на 1 ноември. 
Програмата беше пред-
ставена в училището, за-
щото традиционният об-
щински празник беше от-

менен. Въпреки това, съ-
временните айтоски бу-
дители - учителите във 
всички училища и детски 
градини, намериха под-
ходящите форми и начи-

ни, и със своите възпи-
таници изразиха почит-
та си към идеите и лич-
ностите на Българското 
Възраждане.
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С почит към народните будители 

И в детска градина „Пролет” децата рецитираха и пяха песнички за будите-
лите

Пред паметната плоча на първоучителя

Отлично беше предста-
вянето на състезателите 
на СКС „Сокол-2010” - Ай-
тос на последния турнир 
„Гранд При Опън“, кой-
то се проведе на стрел-
бищен комплекс „ВИА“ - 
село Долни Дъбник. Пър-
во място за Иван Георги-
ев при мъжете, шесто - за 
Тодор Кокалджиев.

И още един голям успех 
- първо място в отборна-
та надпревара при мъже-

те в дисциплина трап. 
„С това състезание 

завърши спортната го-
дина на БФТСД. Благо-
дарим за всички успе-
хи на състезателите на 
СКС „Сокол“ - 2010! Ус-
пех на всички състезате-
ли и през новата спортна 
година! Нека все така да 
ни радват с отличните си 
резултати!”, казват от ръ-
ководството на СКС „Со-
кол-2010” - Айтос.

С вещите указания на братя Георгиеви - Георги и Станимир, и дейното учас-
тие на младежи от Дрянковец, започна изграждането на спортна площадка в 
селото.

В последния ден на октомври, екипът на „Медицински център І” ЕООД, който д-р Феим 
Мурад ръководи, се събра, за да изпрати на заслужен отдих един от доайените на ай-
тоската поликлиника. Край на трудовата си кариера сложи дългогодишната старша 
сестра Костадинка Георгиева, полагала медицински грижи за айтозлии 12 години след 
пенсионирането си. Д-р Феим Мурад и колегите му изпратиха медицинската сестра  
Георгиева с гореща благодарност, признание и пожелания за активна почивка.

Стрелците на СКС „Сокол-2010” - 
Айтос завършиха успешно 
спортната година 

Изграждат спортна площадка в Дрянковец
ИнИцИатИва на младИте: 

Старша сестра  
работи 12 години след пенсия

С благодарност 



Дона МИТЕВА

Като мине Димитров-
ден идва ред на зелето, 
което да бъде прибрано в 
бидона и майсторски при-
готвено за кисело. По 
градове и села хората за-
почват да се оглеждат за 
бусовете или сергиите с 
камари от българско зе-
ле, откъдето да напълнят 
чувалче и отнесат у до-
ма.

„Скоро си говорихме с 
един производител на зе-
ле, че наистина традиция-
та повелява след Дими-
тровден да се слага зеле-
то да втасва, но като гле-
даме температурите, по-
скоро става дума за този 
зимен празник, но по стар 
стил“, казва кметът на 
Просеник Стоян Добрев. 
В руенското село има 
доста производители на 
нискокалоричния зелен-
чук и вече на площада са 
сложени сергиите за про-
дажба. Още не е тръгнало 
масово брането, но зеле-
то е готово и до дни се на-
влиза в кампанията.

По думите на кмета, 
производителите не се 
занимават да продават 
на дребно по чувал - два 
от главестото зеле, а ча-
кат търговците с бусовете 
за борсите, които купуват 
направо над два-три, пет 
тона. 

За отсичането на зел-
ките си наемат и работ-

ници за деня, когато се 
бере голямо количество. 
Работна ръка за брането 
се намира, обикновено 
се вземат местни хора за 
ден. Всички вече са се 
прибрали от брането на 
грозде от лозята, а и от 
курортния сезон, който 
на това отгоре го нямаше 
и никакъв тази година.

Производителите про-
дават зелето от нивата на 
цена 0.50 – 0.55 лв. за ки-
лограм. В центъра на 
Просеник, на сергиите, 
неговата цена е 0.70 лв. 
за килограм, а в града це-
ната му може да стигне и 
левче.

Що се отнася до това 
каква е реколтата - е още 
трудно да се каже. Спе-
циално в Просеник това 
лято сушата създаде про-
блем, жалват се местните 
хора. Знае се, че този зе-
ленчук иска много поли-
ване, а реката е попре-
съхнала. „Въпреки пре-
пятствията има зеле, но 
като тонаж как ще дойде 
- можем да говорим след 
беритбата“, казва Стоян 
Добрев.

Има хора, които от го-
дини се занимават с това 
да сеят зеле, макар всич-
ки да казват, че трудно се 
печели от този зеленчук. 
„Годините стават все по- 
трудни. Измени се приро-
дата. Засуши се. Всяка 
година излизат все нови 
болести. Сменят се пре-

парати, хората се оплак-
ват, че те не са ефектив-
ни, въпреки че са изсипа-
ли една камара пари за 
тях. Ето например, тази 
година по зелето една бе-
локрилка, не можаха да 
се справят с нея. Не мо-
жа да се намери инсекти-
цид, с който да се унищо-
жи. Тази белокрилка е 
нещо като листна въшка. 
Трудна за унищожаване. 
Всяка година все нещо 
ново излиза – ту вреди-
тел, ту заболяване“, раз-
казва Добрев. По негови 
наблюдения от година на 
година земеделието ста-
ва все по-трудно. На това 
отгоре се вдигат цените 
на горива, надници, пре-
парати.

„Стара поговорка е: От 
земеделие богат няма да 
станеш и гладен няма да 
останеш. Но ако крайна-
та цел ще е само да не си 

гладен – то си губи смисъ-
ла да се работи на поле-
то“, казва кметът, бази-
райки се на дългогодиш-
ните си наблюдения в се-
лото. Въпреки това има 
надежда, че идват и по-
добри дни за земеделие-
то като цяло и за произ-
водителите на зеленчу-
ци.

Специално при зелето 
хубавото е това, че по-
требителите търсят то да 
е българско, затова оти-
ват да си купят и от сер-
гиите в селата, където то 
се произвежда.

Това обаче далеч не оз-
начава, че няма и внос. 
Производители казват, че 
северните ни съседи – ру-
мънците, пробиват на род-
ния пазар, предлагайки 
по-ниски цени на зеленчу-
ка. За радост на местни-
те, търговците на румън-
ско зеле за сега са се 
ограничили с това да го 
предлагат във Варненско 

и Добричко, вероятно, за 
да не дават повече пари 
за гориво, което пък да 
намалява печалбата им.

От години се знае, че в 
големите вериги магази-
ни, които разчитат на 
промоциите, зеленчукът 
може да бъде намерен и 
на по-ниска цена – от 
0.35, 0.39, 0.49 лева. Само 
че той често е внос от 
Турция и рискът да не се 
получи хубаво кисело зе-
ле, а при ферментацията 
да стане смърдяща маса 
е много голям.

Близки до цените на го-
лемите вериги са и тези в 
OLX, където предприем-
чиви производители са 
пуснали обява, че прода-

ват зеле, оставяйки си 
вратичка, че цената е за 
количества и по догова-
ряне. Естествено, има и 
такива, които, уверени в 
това, че тяхното зеле е 
най-хубаво, гонят цените 
и на производителите с 
микробусите. 

Обяви за продажбата 
на есенния зеленчук има 
от Карнобат, Равнец, Ай-
тос, село Добромир, та и 
от бургаския квартал 
„Акациите“. В последната 
се предлага и транспорт 
за по-големи количества. 
Основните сортове, кои-
то се предлагат в елек-
тронната търговия са 
„Кьосе“ и „Балкан“.

За добро кисело зеле е 
необходим и добър съд, в 
който да бъде сложено. 
Отмина отдавна времето 
на дървените каци, които 
стояха на почит в зимни-
ците на село и месец пре-
ди да дойде време да се 
редят главите в тях има-
ше цели ритуали по под-
готовката им.

 Сега обикновено съди-
ните са тип бидон с раз-
лична вместимост. В го-
лемите вериги магазини 
на промоция последните 
седмици бидон с канелка 
и широко гърло, удобно 
за вкарване и изкарване 
на големи зелки, можеше 
да се купи и за 20 лева.

Всеки майстор на кисе-
лото зеле си има и свои 
тайни добавки, като на-
пример кочан царевица 
или пък гулия. Със сигур-
ност обаче всички полз-
ват едрата сол, за да на-
правят разтвора, който 
да облее зелките в бидо-
на. За нея също се знае, 
че трябва да е българска.

Цената на зелето на 
„Нова зеленчукова бор-
са“ - Бургас в момента 
остава стабилна - от 0.70 
до 0.80 лв. За разлика от 
тази на краставиците, ко-
ято драстично тръгна на-
горе и на зеленчуковата 
сергия тя стига до 3.80 за 
българските от сорта 
„Гергана“ например. 

През есента цените на 
червения и зеления пи-
пер, патладжана, все зе-
ленчуци, които са на до-
обиране, тръгнаха наго-
ре. Същото е и с лука и 
лютите чушки. А розов 
домат може да се намери 
по магазините в центъра 
на Бургас дори на цената 
на сирене. Вярно, че е с 
уникален вкус, но пък е 
шокиращо един домат от 
половин килограм да 
струва над 2.50.

СТрА нИ цА 9 3-5 нОЕМВрИ 2020

ДжоБмоят

4 Румънци конкурират родни 
производители, дават по-добри цени 
4 По селата може да се намери за  
70 стотинки, в града - за левче

Сушата удари и зелето

У нас естествен имуностимулатор през зимата са 
туршиите и киселото зеле, твърди в редица телевизи-
онни предавания диетологът проф. Донка Байкова. По 
нейните думи обаче е много важно те да са с дозира-
но количество сол – една супена лъжица на литър во-
да, защото тогава пробиотиците, които се съдържат в 
сока, могат да се консумират.Ползите: 

Село Просеник

Стоян Добрев, кмет на село Просеник



Михаил КОЛЕВ

Развитието на туризма 
е един от важните прио-
ритети на община Средец, 
затова непрекъснато се 
стремим да търсим въз-
можности за обновяване 
на туристическата и кул-
турна инфраструктура. 
Искаме да бъдем интерес-
ни и посещавани. Стран-
джа е една много трудна 
планина и изключително 
нелеко се работи в нея, 
има много изгубени годи-
ни по отношението на раз-
витието на туризма. Ня-
кои хора очакват в много 
бързи срокове да навак-
саме, това, което се е из-
губило през годините, но 
просто няма как да се слу-
чи.

Това заяви пред журна-
листи кметът на общината 
инж. Иван Жабов в архео-
логическия резерват „Де-
ултум“ край село Дебелт, 
където бе представен от-
чет за изминалата архео-
логическа година в общи-
на Средец.

Градоначалникът допъл-
ни, че в процес на одобря-
ване са четири проекта по 
Програма за развитие на 
селските райони, чиято 
основна цел е обновяване 
на туристическата инфра-
структура, като това от 
своя страна да доведе до 
привличането на значите-
лен брой посетители на 
територията на общината.

Предвидено е изграж-
дането на посетителски 

центрове в селата Факия 
и Голямо Буково. В тях ще 
бъде представено местно-
то природно и културно-
историческо наследство, 
което ще подпомогне раз-
витието на туризма в об-
щината.

Освен това ще бъдат из-
работени информационни 
табели с туристически 
маршрути и указателни та-
бели до конкретни турис-
тически обекти – долмени, 
мегалитното светилище 
„Големият/Марков камък“ 
край село Долно Ябълко-
во, манастирът „Св. Жи-
воприемний източник“ в 
село Голямо Буково.

Алманах от три книги и 
рекламен видеоклип ще 
бъдат изготвени по проект 
„Да срещнем културите на 
Централна Странджа“, ко-
ито имат за цел популяри-
зиране на местната култу-
ра и обичаи, сред които 
са Националният фолкло-
рен фестивал „Божура“, 
Фолклорен фестивал „С 
песните на Комня Стояно-
ва“, местните обичаи 
Еньова буля и Герман, ко-
ито се разиграват съот-
ветно в селата Факия и 
Момина църква.

С цел подобряване на 
инфраструктурата по ту-
ристическите маршрути 
ще бъдат изградени и два 
къта за отдих в землище-
то на село Факия, като се 
предвижда да бъдат по-
ставени беседки, пейки и 
барбекю край местни чеш-
ми.

Туризмът – основен 
приоритет на община Средец

Стра ни ца 10 3-5 нОЕМВри 2020

ОбщинИ

Изящна обеца е най-
сериозното откритие 
при разкопките тази го-
дина в археологическия 
резерват „Деултум“ край 
село Дебелт. Това раз-
кри директорът на Исто-
рическия музей в Сре-
дец Красимира Костова. 
Находката е с паралели 
във фаюмските портрети 
от оазиса Фаюм в ли-
бийската пустиня в Еги-
пет. Оказва се, че точен 
аналог на тези обеци се 
различава на доста от 
женските портрети, кое-
то оставя отворена за 
интерпретация тази на-
ходка – дали се отнася 

до широко разпростра-
нение на модните тен-
денции, или касае тър-
говски контакти. Ценна-
та находка може да бъде 
видяна в музея в Деул-
тум. 

Очаква се с 6 милиона 
лева по проект, за който 
общината е кандидат-
ствала в резервата да 
бъде изградена ограда, 
паркинги, както и сани-
тарни зони и зони за от-
дих към тях. Проектът 
предвижда и консерва-
ция и реставрация на от-
критите находки в рим-
ския град в Деултум.

„Уточнява се процен-

тът на съфинансиране от 
страна на община Сре-
дец. В крайна сметка, то-
ва, което ще изградим 
тук, ще генерира прихо-
ди. А щом ще има печал-
ба – то няма как да няма 
и съфинансиране от на-
ша страна. Смятам, че 
имаме всички критерии, 
за да бъдем одобрени. В 
момента проектът е в 
процес на оценка. Иска-
ме Деултум да стане още 
по-привлекателно място 
и да може веднъж дош-
лите тук туристи, отново 
да се завърнат. Това е 
най-истинското култур-
но-историческо място в 
община Средец“, каза 
още инж. Жабов.

„Искаме да бъдем интересни 
и посещавани“, заяви кметът 
инж. Иван Жабов

Паметна плоча за 150-годишнината 
на първото килийно училище в града

Изящна обеца е топ откритието  
тази година при разкопките 



Михаил КОЛЕВ

Неприятни случки са се 
разиграли по време на дву-
боя от 13-ия кръг на Трета юго-
източна лига между „Гигант“ 
(Съединение) и „Черноморец“ 
(Бургас).

Въпреки забраната за по-
сещение на публика по спорт-
ни събития в страната, на сре-
щата в събота все пак са при-
съствали група привържени-
ци на домакините. Част от тях 
дори на няколко пъти са влез-
ли в пререкания със служеб-
ни лица от страна на бургаз-
лии, но всичко е приключило 
с вербални заплахи, без да се 
стигне до сблъсъци. Това за-
явиха пред вестник „Черно-
морски фар“ представители 
на „акулите“, които са при-
съствали на мача и са били 
атакувани от местните.

„Изключително трудно гос-
туване, дано повече никога не 
ни се налага да стъпваме в 
Съединение. Мачът трябваше 
да се играе без публика, но 
такава присъстваше. Част от 
феновете на домакините се 
държаха добре с нас, но има-
ше и една друга група, която 
откровено беше дошла да тър-
си провокации през цялото 
време. Това са същите хора, 

които миналата година отно-
во се заяждаха с наши пред-
ставители. На това гостуване 
винаги има подобни изпълне-
ния“, каза почетният прези-
дент на „Черноморец“ Тома 
Томов. 

Както и при гостуването 
срещу „Родопа“ (Смолян) от 
първия кръг на шампионата, 
и в Съединение не е имало де-
ца от домакините, които да го-
нят топките. Затова се е на-
ложило хора от щаба, бургаз-
лии, да вършат тази работа, 
което не се понравило на част 
от привържениците на „Ги-
гант“ и е било повод за тър-
сене на конфронтация. 

Извън всички тези перипе-
тии тимът на „Черноморец“ ус-
пя да спечели трудното госту-
ване с 0:1 след много мъжка 
игра. Преди изиграването на 
срещата двата тима заемаха 
съответно трето и второ мяс-

то в таблицата на класиране-
то. Единственото попадение 
отбеляза нападателят Мари-
ян Тонев, който се разписа в 
76-ата минута. В състава на 
бургазлии липсваха петима 
основни играчи, а сред титу-
лярите е имало и такива, ко-
ито са играли с болежки. С ус-
пеха си „акулите“ вече са ед-
ноличен лидер в класиране, 
с актив от 32 точки, с три по-
вече от втория „Загорец“. Ти-
мът от Нова Загора обаче е с 
мач по-малко, заради отложе-
ната среща с „Марица (Плов-
див), след като играчи на 
пловдивчани бяха диагности-
цирани с коронавирус. 

В ролята на старши треньор 
за „Черноморец“ в Съедине-
ние бе президентът на отбо-
ра Радостин Кишишев, който 
зае временно мястото на на-
ставника Слави Костенски, 
който не се е чувствал добре. 

Кишишев през цялото време 
на мача срещу „Гигант“ е да-
вал напътствия на играчите и 
ги е мотивирал, като дори и 
за една секунда не е седнал 
на треньорското си място. До 
голяма степен спечелихме ма-
ча и заради неговата работа, 
категорични са играчите на 
„Черноморец“.

В следващия кръг „акулите“ 

приемат отбора на „Извор“ 
(Горски извор). Срещата е на 
7 ноември от 14:30 часа. Цел-
та пред бургаския отбор е да 

спечели всичките си четири 
мача до края на есенния дял 
на шампионата, за да зимува 
на върха в класирането. 

Cтра ни ца 11 3-5 нОЕМВри 2020

„Хебър“ и „Нефтохимик“ завърши-
ха 1:1 в мач от 12-ия кръг на Втора ли-
га, игран на стадион „Георги Бенков-
ски" в Пазарджик. Тодор Чаворски от-
кри резултата в полза на домакините 
в 61-ата минута, а в 72-ата Виктор 
Янев вкара изравнителен гол за край-
ното 1:1. С равенството „Нафтата“ взе 

първа точка от 28-ми август насам, 
когато завърши 0:0 у дома с „Добру-
джа“. В следващия кръг, на 8 ноем-
ври от 14:30 часа, „шейховете“ при-
емат у дома тима на „Янтра“ (Габро-
во). Бургазлии продължават да зае-
мат последното 16-о място в класи-
рането с шест точки в актива си.

СКАНДАЛ „Шейховете“ измъкнаха 
точка в Пазарджик

Тома Томов: Дано повече никога  
не стъпваме в Съединение

Михаил КОЛЕВ

Шампионите на Бълга-
рия по волейбол от „Неф-
тохимик 2010“ (Бургас) 
стартираха перфектно 
новия сезон в Суперли-
гата. Състезателите на 
Николай Желязков нади-
граха категорично като 
домакини „Пирин“ (Раз-
лог) с 3:0 (25:23, 25:19, 
25:20) в двубой от първия 
кръг на първата осмица 

на първенството.
Най-резултатен за бур-

газлии бе Жани Желяз-
ков с 16 точки (1 ас, 2 бло-
кади), Николай Николов 
добави 14 точки (1 ас, 4 
блокади). Денис Карягин 
приключи с 10 точки (2 
аса). За разложкия тим 
Мартин Юруков се отче-
те с 12 точки (1 блокада.

„Доволни сме от силния 
старт на първенството. 
При нас винаги, незави-

симо от обстоятелствата, 
се гони една цел – спечел-
ване на титлата. Така ще 
бъде и през този сезон“, 
заявиха пред „Черномор-
ски фар“ от ръководство-
то на шампионите.

На 5 ноември „Нефто-
химик 2010“ приема ос-
новния конкурент за пър-
вото място „Хебър“ (Па-
зарджик). Двубоят е от 
18:30 часа в зала „Мла-
дост“.

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
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ОБЯВА
"ЕЛИТСТРОЙ - ТОМОВИ" ООД 

уведомява за инвестиционно 
предложение: „Изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ IV-915 В 
КВ.54Б по плана на кв. Край-
морие, ПИ с идентификатор 
07079.30.1069 по КК на гр.Бур-
гас“.

ОБЯВА
"ЕЛИТСТРОЙ - ТОМОВИ" ООД 

уведомява за инвестиционно 
предложение: „Изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ XV-102 В 
КВ.54 по плана на кв. Краймо-
рие, ПИ с идентификатор 
07079.30.571 по КК на гр.Бур-
гас“.

ОБЯВА
"ЕЛИТСТРОЙ - ТОМОВИ" ООД 

уведомява за инвестиционно 
предложение: „Изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ IV-916 И УПИ 
VII-265 В КВ.55 по плана на кв. 
Крайморие, ПИ с идентификато-
ри 07079.30.916 и 07079.30.460 
по КК на гр.Бургас“

ВОЛЕЙБОЛ

Перфектен старт за 
„Нефтохимик 2010“ Отборът на женски футболен клуб „Бургас“ завърши на трето място на тур-

нир в Стара Загора за деца до 13 години. В надпреварата участие взеха общо 
шест тима. Клубът продължава с доброто си представяне, след като през ок-
томври при старшата възраст бургазлийки спечелиха сребърните медали на 
първия футболен турнир за девойки до 17 години в Пловдив.

ФУтБОЛ

4 Въпреки забраната 
за публика, местни 
фенове атакуват 
бургаски длъжностни 
лица 
4 „Черноморец“ 
спечели трудното си 
гостуване на „Гигант“ 
и е на върха

Тома Томов



Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k

ЧфБулевард12 3-5 НОЕМВРИ 2020

в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Бургаският куклен театър  
с награда „ИКАР” на зрителите

С обява търсят жена да копае 
градинка във Възраждане

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

зА РЕКЛАМА
056 82 54 35, 0878 424 698

www.faragency.bg 
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