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Дона МИТЕВА

Покрай ограниченията, свърза-
ни с пандемията, вниманието е фо-
кусирано върху учениците от раз-
личните етапи на обучение. Леко 
встрани остават проблемите на 
студентите - особено на тези на-
шенчета, които са избрали да учат 
в чужбина. Една част от тях си сто-
ят у дома, други пък се прибират 
до Коледа. Трети се чудят дали да 
рискуват с прибирането. Образно 
казано, са в някаква безпътица и 
чакат до последния момент дали 

да си купят билети за връщане при 
мама и тати за празниците, или да 
пропуснат тази мила среща.

Българските студенти, които 
също са в онлайн обучение, са не 
по-малко объркани. Както едно мо-
миче от Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров” се шегува: „Заради 
това онлайн обучение и всички 
рестрикции за пандемията ще си 
остана стара мома. Социалните 
ни контакти са направо никакви, 
особено тези, които дойдохме в 
Бургас от други градове”.

Тукашните остават  
без социални  
контакти: няма 
влюбвания и купони

Обновяването на Културния дом на НХК вече е почти 
завършено. Очаква се в най-скоро време да отвори врати
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Заради пандемията 
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Георги РУСИНОВ

Общински съвети в облас-
тта въвеждат онлайн заседа-
ние на сесиите, показа ре-
портерска проверка на „Чер-
номорски фар“. Причините са 
по-голямата сигурност на съ-
ветниците, тъй като вече в ня-
колко общини има заразени с 
COVID-19. Местният парла-
мент в Бургас бе първият, 
който обяви това. 

Съветниците дори напра-
виха предстартова обиколка 
със заседанията на комисии-
те. Те тръгнаха малко тегаво, 
докато свикнат и се справят с 
онлайн платформата. На мо-
менти забравяха и че са пуб-
лични и ги слушат граждани и 
медии, дори водиха лични 
разговори, или се шегуваха, 
но впоследствие работата 
потръгна. 

Принципът бе следният: 
председателят на комисията 
се намира в сградата на Об-
щина Бургас, откъдето ръко-
води онлайн заседанието, ко-
ето се излъчва в реално вре-
ме в „Ютуб“. Останалите съ-
ветници си бяха по домове 
или в офисите. Така ще се 
проведе и сесията на Общин-
ски съвет – Бургас. Ако има 

граждани с питания, то те ще 
изчакват в отделна виртуал-
на стая, за да се включат.

Община Бургас бе и една 
от малкото в страната, която 
още по време на първата въл-
на от коронавирус не пропус-
на нито едно заседание. Бяха 
предприети мерки и от март 
до октомври съветниците за-
седаваха при изключителен 
контрол в спортна зала „Бой-
чо Брънзов“.

От Община Приморско 
обясниха, че заседанието ще 

се проведе в заседателната 
зала, но за всеки съветник, 
който прецени, е осигурена 
възможност за онлайн учас-

тие в сесията.
Кметът на Община Карно-

бат Георги Димитров заяви 
пред изданието ни, че при тях 
точката е само една, касаеща 
гласуване за кандидатстване 
по европейски проект.

„Очаквам за не повече от 
10 минути да сме готови. Въ-
преки това, имаме възмож-
ност да проведем събранието 
и онлайн“, поясни Димитров.

В съседната община – Сун-
гурларе, засега няма промя-
на в начина на провеждане 
на заседанията. От там уве-
риха, че ще се спазят всички 
взети мерки за безопасност, 
които със заповед на кмета 
д-р Георги Кенов са въведени 
на територията на Община 
Сунгурларе. Добавиха, че все 
пак се обмисля и вариант за 
онлайн предаване. 

В Айтос местният парла-

мент ще се събере в заседа-
телната зала при строго спаз-
ване на противоепидемични-
те мерки, наложени от здрав-
ния министър. Задължителна 
дезинфекция, носене на мас-
ки, отстояване на 2 метра 
разстояние. Администрация-
та, която ще отговаря на пи-
тания от общинските съветни-
ци, ще е в съседната зала.

Подобна ще е и ситуацията 
в община Средец. На сайта е 
посочено, че предвид услож-
нената епидемична обстанов-
ка и препоръките на Нацио-
налния и Общинския кризи-
сен щаб за превенция за не-
разпространение на корона-
вирусната инфекция, на засе-
данието освен общинските 
съветници ще бъдат допусна-
ти единствено представители 
на общинската администра-
ция, които имат пряко отно-

4 Други все още обмислят 
този вариант

4 В няколко общини има 
болни съветници

Георги РУСИНОВ

6 лева ще струва преиздаването на 
инвалиден стикер в Община Бургас. То-
ва предвиждат промени в новата на-
редба, която урежда паркирането на 
хората с увреждания. Андрей Рунчев от 
ОП „Транспорт“ обясни пред репортер 
на „Черноморски фар“, че промените се 
налагат, тъй като случаите на преизда-
ване на карти зачестявали, а това ко-
ства средства.

„Първата е безплатно. Имали сме 
случаи, идват хора 3-4 пъти в годината, 
все ги губят, крадяли им ги. Предпола-
гам, че в такива случаи е възможно да 
става въпрос и за злоупотреба. Така 
едната карта може да се ползва в някое 
друго населено място“, поясни Рунчев.

Затова се въвежда и гореспомената-
та такса. По закон ОП „Транспорт“ ня-
ма как да откаже преиздаването им, 
уточни директорът.

От известно време се заговори за 
електронен регистър, който много ще 
улесни работата на администрацията, а 
и ще помогне за по-добър контрол. 

„В момента покрай тази пандемия 
сме го стопирали като реализация. Ка-
то вариант иначе има нагласи и страте-
гии да се направи, но сега не е време-
то“, каза той.

Общински съвет – Бургас ще гласува 
промените на сесията следващата сед-
мица.

Преиздаване на 
инвалиден стикер вече 

ще струва 6 лева

Георги РУСИНОВ

Правнук на загиналия за 
свободата на България поп 
Сава Катрафилов се възмути 
от боклукчийски кофи. В пис-
мо до кмета на Община Бур-
гас и Общински съвет – Бур-
гас наследникът Г. Катрафи-

лов от Несебър посочва, че 
няколко години е присъствал 
на честванията по случай 2 
юни пред паметника на Хрис-
то Ботев и смята, че е чудес-
но, че освен паметника на ве-
ликия революционер има и на 
други загинали за свободата 
на България, сред които е и 

прадядо му – поп Сава Катра-
филов.

Правнукът не е доволен от 
факта, че взорът на паметни-
ка е отправена към боклук-
чисйки кофи разположени 
през алеята вдясно от памет-
ника.

„За нас наследниците му от 

Катрафиловия род е много 
обидно отпадъците да се на-
мират така близо до паметни-
ка“, посочва той.

Затова предлага на кемта и 
общинските съветници да на-
правят така, че боклукчийски-
те кофи да се изместят далеч 
от паметника. Г. Катрафилов 

добавя, че е хубаво да се ос-
вети повече самият район, за-
щото иначе редовно гражда-
ни се „облекчавали“ до па-
метника на прадядо му. Пра-
внукът продължава с това, че 
смята, че е хубаво на 2 юни да 
се отдава почит и на поп Сава 
Катрафилов като Ботев че-

тник, както бил описал в кни-
гата си. Не на последно място 
правнукът казва, че ще е ху-
баво в Бургас да има улица 
кръстена на поп Сава Катра-
филов, тъй като той и Стоян 
Шивачев са първите учители 
в града в новооткритото бъл-
гарско училище през 1869-а.

Силвия ШАТЪРОВА

През летните месеци под-
земните  контейнери, които са 
на ключови точки в Бургас,  се 
мият веднъж на седмица, за 
да не миришат. На други мес-
та се почивстват веднъж на 
месец. Ангажимент на фирма-
та  по договор е това да става 
веднъж на сезон, т.е. два пъти 
на година, стана ясно по ду-
мите на Павлин Михов -дирек-
тор на дирекция „Околна сре-
да“ в  Община Бургас пред ко-
мисията по екология в Общин-
ския съвет. Повод да бъде из-
слушан е той е писмо на граж-
дани, които се оплакват от ми-
ризми, които идват от подзем-
ните контейнери на ул. „Па-
триарх Евтимий“. Последно 
на 11 ноември са били почис-
тени контейнерите в Бургас 
преди началото на зимния се-
зон.

Практиката е фирмата да 
извади кофите,  след това ги 
измива в депото, а през това 
време пароструйка и хлор се 
почиставт самите шахти, кои-
то са бетонни. 

Причините да се носят ми-
ризми е нерагламентираното 
изхвърляне  на биоразгради-
ми отпадъци, най-често от за-
ведения за хранене и магази-
ни. По думите на Павлин Ми-
хов най-критичните точки са  
тези на ул. „Булаир“ и на  

ул. „Цар Симеон“, където 
през лятото са мити вся-
ка седмица. 

Той припомни, че Об-
щина Бургас работи вър-
ху пускането в експолата-
ция на анаеробна систе-
ма  със съдове, която ще 
е предназначена само за 
биоразградими отпадъци 
и то главно от ресторанти 
и магазини. Тя ще зара-
боти през 2023 година.  В 
момента такава система 
не съществува, но един-
ствено отпадъците от пло-
дове и зеленчуци от паза-
ри се преработват на де-
пото в компост.

През лятОтО
Мият подземните контейнери 

веднъж седмично
По договор задължението е веднъж на сезон 

Зелените кофи за стъкло  
се препълват бързо 

Зелените кофи за стъкло се пре-
пълват през последните месеци 
твърде скоростно, това кара гражда-
ните да ги изхвърлят в общите кофи. 
Говори ли сме с фирмата-оператор 
да ги изпразва по начесто, заяви 
Павлин Михов. 

Обичайна  гледка е обаче около 
тях бургазлии да ги отрупват и с общ 
отпадък, като не правят усилието да 
отидат на пет крачки до другия кон-
тейнер.

Правнук на поп Сава Катрафилов се възмути 
от кофи за боклук в Морската градина

Има съмнения за злоупотреби

Кметът на община Руен Исмаил Осман

Председателят на Общински съвет - Созопол Георги Пинелов Георги Пинелов 
(в средата) се позовава на промени в ЗМСМА, за да проведе заседанието дистан-
ционно
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шение към обсъжданите те-
ми, един представител на 
граждани при разглеждане 
на колективни жалби, както и 
по един представител на ме-
дия от средствата за масово 
осведомяване.

„При провеждане на засе-
данието, стриктно ще бъдат 
спазени предписанията на 
здравните органи за спазва-
не на лична дистанция, полз-
ване на защитни средства, 
дезинфекция и възможност 
за проветряване на помеще-
нията“, пише председателят 
на Общинския съвет в Сре-
дец Динко Цъцаров.

Общински съвет – Руен съ-
що ще проведе заседанието 
си, както досега. Кметът на 
община Руен Исмаил Осман 
коментира пред „Черномор-
ски фар“, че няма проблем за 
това.

„Залата, в която провежда-

ме сесиите е за 500 души, а 
ние няма да сме повече от 35. 
29 съветници и част от адми-
нистрацията. Ще бъдат спа-
зени всички противоепиде-

мични мерки. Както Ви казах, 
залата е голяма и позволява 
съветниците да са на разсто-
яние дори повече от 2 метра“, 
посочи той.

Колегата му в Община Мал-
ко Търново обясни същото.

„Ние сме само 11 души Об-
щински съвет и няколко ад-
министрация. Залата в чита-
лището е голяма, затова няма 
проблем да се проведе нор-
мално сесията“, заяви кметът 
Илиян Янчев.

В Камено най-вероятно ще 
проведат сесията онлайн. То-
ва заяви кметът на общината 
Желю Вардунски.

„Ще почакаме още малко и 
ще го обсъдим с председате-
ля на Общински съвет. Най-
вероятно обаче ще е онлайн“, 
каза градоначалникът и на-
помни, че в малката община 
ситуацията с коронавируса е 

сериозна.
Най-на юг – в Царево, засе-

га също не се предвижда он-
лайн сесия. И там съветници-
те не са много на брой, наста-
нени са по един на банка и 
залата позволява спазването 
на разстояние.

В Поморие сесия ще имат 
чак в началото на декември, 
обясни председателят на Об-
щински съвет Адам Адамов. 
Няма да е онлайн, категори-
чен бе той, тъй като и при тях 
залата е просторна и позво-
лява подходящо разстояние 
между местните парламен-
тьори. Отлагането за начало-
то на декември се е наложи-
ло, тъй като една част от ад-
министрацията са преболеду-
вали от коронавирус и е има-
ло закъснение с докладните. 

„Иначе абсолютно спазва-
не на мерките ще има“, доба-

ви Адамов.
И ситуацията в Несебър е 

подобна, научи „Черномор-
ски фар“. Засега и там не се 
предвижда сесия за ноември 
месец. Почти сигурно това 
ще стане през декември, като 
и тук, общинските съветници 
ще проведат сесията при-
съствено.

Твърде възможно е в някои 
от общините, които засега не 
смятат да въвеждат онлайн 
сесиите, ситуацията да се 
промени в следващите дни.

В Созопол правилникът за 
работа не Общинския съвет 
не засяга неприсъствено за-
сеание, но там ще се позоват 
на последните промени в 
ЗМСМА и 14-то заседание ще 
бъде проведена неприсъстве-
но през онлайн приложение. 

„Мисля, че почти изцяло 
сме изчистили техническите 
детайли. Колегите са преду-
предени, че за сигурността 
на всички ни, така е редно да 
заседаваме. Въпреки че ня-
кои настоящи и дългогодишни 
общински съветници, а и не-
що повече, имаха претенции, 
относно организацията, лич-
но им разясних, че ЗМСМА е 
и юридически и администра-
тивно по-високопоставен 
нормативен акт от Правилни-
ка на Общинския съвет. Надя-
вам се, че бях разбран, ако 
ли не жалко, че някои колеги 
са били 4 мандата общински 
съветници. Остава да напра-
вим едно пробно включване 
преди сесията“, заяви пред-
седателят на Общинския съ-
вет Георги Пинелов.

Блъснаха 
изскочила 
на пътя 
жена

Жена е била блъсната 
от неустановен до момен-
та автомобил, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Инцидентът 
е станал на бургаската 
улица „24-ти пехотен 
Черноморски полк“, в бли-
зост до бл. 13 в посока 
стадион „Лазур“. 
Пострадалата е на 59 
години от Стара Загора. 
Получила е леки нараня-
вания, отказала е меди-
цински преглед и е осво-
бодена по нейно желание 
във видимо добро физи-
ческо състояние, без опас-
ност за живота.

Хванаха 
пиян 
шофьор в 
Меден 
рудник

Пиян шофьор е бил 
задържан в комплекс 
„Меден рудник”. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. На бул. 
„Захари Стоянов“ в най-
големия бургаски ком-
плекс служителите от сек-
тор „Специализирани 
полицейски сили“ при 
ОДМВР - Бургас спрели за 
проверка лек автомобил 
„Рено Канго“, управляван 
от 51-годишен бургазлия. 
Органите на реда устано-
вили, че същият шофира 
след употреба на алкохол 
с концентрация - 1,78 про-
мила. Водачът е задържан 
за срок до 24 часа. По слу-
чая е образувано бързо 
производство.

Пътник 
опита да 
обере 
кондукторка

Пътник в градския 
транспорт е опитал да 
обере кондукторка, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Случката се е 
разгирала в автобус Б11, 
в който пътувал и 23-го-
дишен криминално проя-
вен и осъждан бургазлия, 
който на спирката на ул. 
„Чаталджа” се е опитал да 
вземе чантичката на 
58-годишната кондуктор-
ка, в която имало 250 лева 
и лични документи. 
Бургазлията направил 
пълни самопризнания и с 
постановление на наблю-
даващия районен проку-
рор, след повдигнато 
обвинение, му е наложена 
мярка „задържане под 
стража“ за срок до 72 
часа. Работата по случая 
продължава.

„Черноморски фар“

75-годишен мъж се е са-
моубилq скачайки от ос-
мия етаж на УМБАЛ-Бур-
гас, съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. Инци-
дентът е станал вчера су-
тринта около 7:11 часа. 

Първоначално мъжът 
паднал на четвъртия етаж 
върху скелето, изградено с 
цел саниране на сградата. 
Свален е от там със съдей-
ствието на екип на Пожар-
на безопасност и защита 
на населението, но в ре-
зултат на получените трав-
ми е починал. 

Установено е, че загина-
лият е от руенското село 
Ябълчево. Извършен е ог-
лед на местопроизшестви-
ето. По случая е образува-
но досъдебно производ-
ство.

Осмият етаж, където се 
е намирал, е COVID-отде-
ление. Засега не е ясно да-
ли мъжът е имал някакви 
съпътстващи заболявания. 
Не е бил на командно ди-
шане. Предполага се оба-
че, че е имал проблем с 
психиката.

„Черноморски фар“

Община Бургас провери готовността на 
фирмите с отговорност към зимната под-
дръжка. Най-сериозни ангажименти по 
договор има "Нелсен Чистота" ЕООД. Про-
веряващите установиха, че техниката им 
за снегопочистване е окомплектована и 
изправна. В наличност компанията има:

- Пясък - 100 тона;
- Сол - 1350 тона;
- Луга - 150 тона;
- Препарат Антилед - 2000 литра.
Готовност да изпълняват качествено за-

дълженията си за пътно поддържане в 
зимни условия заявиха и общинските фир-
ми "Благоустройствени строежи", "Бурга-
синвест" ООД и "Чистота" ЕООД, като вся-
ка от тях представи на проверяващите на-
лична техника и складирани количества 
сол, луга и инертни материали.

Михаил кОЛЕВ

Жители на бургаския ком-
плекс „Меден рудник” искат 
да се постави светофар на 
кръстовището на булевард 
„Захари Стоянов” до мага-
зин „Кауфланд”. Затова сиг-
нализираха те до вестник 
„Черноморски фар”. Според 
тях участъкът е с много нато-
варен трафик всекидневно, 
а в същото време немалко 
клиенти на хипермаркет или 
такива, които отиват към 
Шилото, са принудени да 
преминават през пешеход-
ната пътека, за да стигнат до 

магазина. Въпреки поставе-
ните „легнали полицаи” не 
всички шофьори намалят 
скоростта или спират, за да 
дадат предимство на пеше-
ходците. 

Освен това самото кръсто-
вище е опасно и за автомоби-
лите. Колите, които идват от 
Средец, завиващи към мага-
зина и тези, които излизат от 
„Кауфланд” в посока центъра 
на Бургас, попадат в конфлик-
тни ситуации, както с други 
превозни средства, така и с 
пешеходци, което е сериозна 
предпоставка за пътен инци-
дент.

Мъж скочи от 
осмия етаж 

на COVID-
отделение 

Жители на Меден рудник искат 
светофар на възлово кръстовище 

Община Бургас провери готови ли 
са фирмите за зимната поддръжка 

Общински съвет - Поморие

Председателят на Общински съвет - Поморие Адам 
Адамов



Михаил КОЛЕВ

Изминаха десет дни 
от подписването на спо-
разумението между 
Армения, Азербайджан 
и Русия за прекратяване-
то на войната в Нагорни 
Карабах. То се явява чет-
въртото такова от нача-
лото на военните дейст-
вия и по всичко изглеж-

да, че този път ще е окон-
чателно. Областта, която 
административно се на-
мираше в пределите на 
Азербайджан, но е на-

селена главно с етниче-
ски арменци и се само-
управляваше от тях, от-
ново бе арена на сблъ-
сък между двете съсед-
ни държави, започнал 

в края на септември. 
Конфликтът, продължил 
45 дни, отне живота на 
хиляди души и от две-
те страни, но отне и те-
ритории, които допреди 

това бяха под контрола 
на Армения, а сега тряб-
ва да бъдат върнати на 
азерите. 

С подписването на спо-
разумението Армения 
направи сериозни от-
стъпки, които не се ха-
ресват на част от ар-
менския народ, докато 
в Азербайджан, който се 
ползваше с подкрепата 
на Турция във войната, 
ликуваха и коментираха, 
че арменската страна е 

капитулирала. В столи-
цата на Армения Ереван 
последваха сериозни 
протести след взетото 
решение, хиляди при-
върженици на опозиция-
та щурмуваха парламен-
та в нощта на обявеното 
примирие и се стигна до 
погроми и арести. 

Темата продължава 
да е болезнена за всич-
ки арменци по света. В 
Бургас тяхната диаспора 
не прави изключение и 

съвсем естествено също 
с тъга приема крайния 
резултат от случилото 
се на 10 ноември. Пред 
вестник „Черноморски 
фар” представители на 
арменската общност в 
морския град изказаха 
своето мнение за вой-
ната в Арцах, както е 
арменското название 
на областта и комен-
тираха подписания до-
говор между Армения, 
Азербайджан и Русия.

4 Страната отдаде голяма част от 
областта в битката с Азербайджан

4 Споразумението за край на 
конфликта предизвика сериозни 
полемики в кавказката държава
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Сърцето на всеки ар-
менец кърви и дълго ще 
боли. Заради младите 
момчета, които платиха с 
живота си. Заради преда-
телството. Заради огра-
бените надежди. Знаете 
ли какво всъщност напра-
ви Путин? Плесна брута-
лен шамар на Пашинян, 
а през него и на народа 
ми, за да покаже, че не 
може да се избяга от сян-
ката на Москва. Обърна 
без преки усилия един 
народ срещу преми-
ер, който беше символ 
на революцията, а ско-
ро вероятно ще се нало-
жи да си тръгне, защото 
ще бъде запомнен с дру-
го. Протегна приятелска 
ръка на Азербейджан и 
Турция, ще видим доко-
га и защо. Дали след 5 
години ще продължи да 
има мир? Простете, че 
ще бъда скептична, но се 
съмнявам. Заради всич-
ко, което казах по-горе. 
И защото историята пом-
ни по-добре от мен. Дано 
не съм права...

Месец и половина да издър-
жиш в скандално неравнос-
тойна битка, от една страна 
е героизъм. Героизъм, който 
е продиктуван от саможерт-
вата за изконно свое, с мо-
тивацията от успешно прове-
ден референдум за самооп-
ределение и независимост. 
Престъплението към чове-
чеството е факт. Там победи-
тел няма и никога няма да има, 
докато т. нар. велики сили не 
тропнат по масата и да отсъ-
дят справедливо. В противен 
случай ще се пролива невин-
на човешка кръв и ще се на-
насят непоправими разруше-
ния. „Руската рулетка” влезе 
в действие много късно и его-
истично. Армения и Арцах са 
най-потърпевши от сатрапски-
те действия на противниците и 
съюзниците си.

Арменската диаспора в Бургас приема 
с тъга загубата във войната за Арцах

Кеворк Дадурян: 

Русия влезе в действие 
късно и егоистично

Анна Манукян:

Дълго време 
ще боли

Гарик Степанян: Жадни за власт плъхове искат  
да изкарат политически дивиденти от трагедията

Все още няма ясно обяснение 
за причината за подписването на 
споразумението, преди дни пре-
миерът Пашинян даде интервю, 
но нямаше конкретни и ясни от-
говори, кой и защо е виновен. А 
на площада жадни за власт плъ-
хове се опитват да изкарат поли-
тически дивиденти от трагедия-
та. Това е от политическата ситу-
ация. А моето мнение е следно-
то. Първо, това до някаква степен 
беше наказателна акция от стра-
на на Путин към Армения и ар-
менския народ, че избра човек, 
който искаше да отстрани гнила-
та и корумпирана администрация 
в Ереван, назначена от Кремъл. 

Второ, Алиев щеше да хвърли не 
15,000 жертви, а 100,000 ако тряб-
ва, защото от изхода на войната 
щеше да се реши политическата 
съдба на Алиев, при това не от на-
рода му, а от Ердоган. Трето, мно-
го хора забравят, че Армения с на-
селение 3 милиона души 45 дни се 
сражава с Турция и Азербайджан, 
които имат общо около 90 мили-
она население, както и джихади-
сти, докарани от Идлиб, да не бро-
им несравнимата разлика във фи-
нанси и въоръжение между две-
те държави. Тезата на Пашинян 
е, че е бил притиснат до стена-
та и е подписал споразумението, 
за да спаси живота на останали-

те 20-25000 наши войници, нами-
ращи се в Арцах, които в рамки-
те на броени часове щяха да оста-
нат обкръжени. Много войници от 
окопите се включиха с изявления 
в подкрепа на Пашинян, други са 
несъгласни, но всички бяха про-
тив трите хиляди вандали, които 
за 10 минути се струпаха на пло-
щада и започнаха да чупят парла-
мента и града, а по време на при-
зивите за мобилизация ги нямаше 
никакви. Голяма част от обикнове-
ните хора, с които общувам каз-
ват, че Арцах е бил голямо бре-
ме за Армения и арменския на-
род, всички финанси на страна-
та се насочваха там, а родители-

те две години живяха в притесне-
ния, когато разбираха, че децата 
им трябва да изкарат службата си 
в Арцах. Не знам дали е можело да 
се сключи друго споразумение и 
не мисля, че земите под наш кон-
трол трябваше да им се предадат 
по този начин. Обаче това е бреме, 
което растеше 30 години. Тъй като 
след победата на Армения през 
1994 година и пълният разгром над 
Азербайджан, всъщност се подпи-
са един пораженчески договор за 
Армения, който остави конфликта 
нерешен, а арменските въоръже-
ни сили бяха принудени да се вър-
нат 45 км назад от границите, ко-
ито бяха завладели. 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

24-26 ноември  2020, бр. 427

На 19 ноември 2020 година, 
при спазване противоепиде-
мични мерки, кметът на Община 
Айтос Васил Едрев връчи награ-
дите на класираните участници 
в Третото училищно състезание 
по писмен превод, организира-
но от екипа за ключови компе-
тентности на учителите по чуж-
ди езици в Средно училище “Ни-
кола Й. Вапцаров”.

Състезанието беше проведе-
но на 9 октомври 2020 г. по по-
вод Международния ден на пре-
водача (30 септември), рождени-
ето на Еразъм Ротердамски (28 
октомври) и Европейския ден на 
езиците, (26 септември). Основ-
ната му цел е популяризиране на 
преводаческата дейност. 

Училищното състезание по 
писмен превод тази година 
беше разширено - в него се 
включиха и учениците от СУ 
“Христо Ботев” - Айтос, а об-
щият брой на състезателите 
беше близо 120. За първи път 
беше включен и раздел за нем-
ски език. 

Здравко Димов - Зам.-ди-
ректор по учебно-творческата 
дейност в СУ “Никола Вапца-
ров” обясни, че надпревара-
та се провежда при пълна ано-
нимност на участниците. Преди 
началото на състезанието всич-
ки участници попълват имена-
та си в списък с псевдоними, 
и на състезателната си рабо-
та записват единствено псев-
донима. Списъците с имена-
та и псевдонимите се съхраня-
ват в СУ “Никола Й. Вапцаров” 
и се отварят след като комиси-
ята за класиране на състеза-
телните работи приключи сво-
ята работа и предаде решение-
то си на директора на училище-
то. През време на състезанието 
учениците имат право да полз-
ват единствено двуезичен реч-
ник в хартиено тяло.

“Поздравявам преподавате-
лите по чужди езици от двете 
средни училища и техните въз-
питаници. Резултатите от със-

тезанието показаха, че подго-
товката на учениците е на ниво, 
по-високо и от това в езикови-
те гимназии”, заяви кметът Ва-
сил Едрев преди церемонията 
по награждаването на най-до-
брите. Директорът на СУ “Ни-
кола Вапцаров” Ирина Вътева 
пък беше категорична, че през 
тази година комисията за кла-
сиране е била затруднена, по-
ради особено добрите преводи 
на състезателите.

Кметът Васил Едрев връ-
чи лично наградите на всеки 
от изявените в състезанието 
ученици:

Първо място IV - VII клас - 
Ивона Кръстева, СУ “Хрис-
то Ботев” - Айтос, английски 
език.

Първо място VIII - XII клас - 
Виктория Серафимова - СУ “Ни-
кола Й. Вапцаров” - Айтос, ан-
глийски език.

Първо място IV - VII - Валерия 
Миткова, СУ “Никола Й. Вапца-
ров” - Айтос, руски език.

Първо място VIII - XII - Анато-
ли Апостолов, СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос, руски език.

Второ място IV - VII - Галена 
Костадинова, СУ “Христо Бо-

тев” - Айтос, английски език.
Второ място VIII - XII клас - 

Николай Димитров, СУ “Хрис-
то Ботев” - Айтос, английски 
език.

Второ място VIII - XII клас - 
Глория Парушева, СУ “Христо 
Ботев” - Айтос, немски език.

Трето място IV - VII - Вероника 
Калчева, СУ “Никола Й. Вапца-
ров” - Айтос, английски език.

Трето място VIII - XII клас - Да-
ниел Атанасов, СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос, английски език.

Поощрителни награди полу-
чиха Атанас Иванов, СУ “Нико-
ла Й. Вапцаров” - Айтос, Джа-
нер Мехмед, СУ “Христо Ботев” 
- Айтос, Емре Саидов, СУ “Хрис-
то Ботев” - Айтос, Гамзе Кора, 
СУ “Христо Ботев” - Айтос.

Грамоти получиха и двама-

та учители, основни организа-
тори на състезанието в двете 
училища - госпожа Бранимира 
Николова, която прегърна иде-
ята за състезанието и пое орга-
низацията му в СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос и Здравко Димов, 
по чиято идея е създадено със-
тезанието и вече трета година 
е негов идеен двигател.

нП

Кметът Васил Едрев: „По-добри сте  
и от учениците в езиковите гимназии“

120 айтоски ученици на състезание 
за писмен превод по три езика

Често задаваните въпроси и отговорите - 
всичко, което искате да знаете за COVID-19 - 

на платформата “въпроси и отговори относно 
COVID-19”, на официалния сайт на 

община Айтос - https://aytos.bg/covid

Признание за Здравко Димов създател, и вече трета 
година - идеен двигател на състезанието

Две от най-малките участници в състезанието - Валерия Миткова и Вероника Кал-
чева, четвъртокласнички от СУ “Никола Вапцаров”

Грамота и за преподавателя по ангийски 
език Бранимира Николова, която пое орга-
низацията в СУ “Христо Ботев”

Първо място за Анатоли Апостолов,  
СУ “Христо Ботев” - Айтос, руски език Галена Костадинова от СУ “Христо Ботев”
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Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми господин кмет на Община Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основа-
ние чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДО-
СВОА на Община Айтос, свиквам ЧеТиринАДеСе-
ТоТо ЗАСеДАние на общински съвет Айтос, ко-
ето ще се проведе на 27.11.2020 г. /петък/ от 9:30 
ч. в заседателната зала на община Айтос, при след-
ния проект за 

Д н е в е н   р е Д :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-374/05.11.2020 г. от 

Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвър-
ждаване на управител на общинско търговско друже-
ство „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-385/17.11.2020 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане 
на Годишна програма за развитие на читалищната дей-
ност в община Айтос през 2021 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-380/13.11.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на 
Наредба за обема на животновъдната дейност и места-
та за отглеждане на селскостопански животни на тери-
торията на община Айтос.

4. Предложение с вх.№ ОбС-386/18.11.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация 
на бюджета на община Айтос за 2020 г.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-384/16.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредя-
ване на безвъзмездно право на ползване на част от не-
движим имот – частна общинска собственост, предста-
вляваща физкултурен салон в закрито ОУ”Любен Кара-
велов”, с площ 180 кв.м., находящ се в парцел І в кв.40 
по плана на гр.Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-382/16.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекра-
тяване на съсобственост между Община Айтос и физи-
ческо лице в УПИ VІ-499, кв.150 по плана на гр. Айтос, 
с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Неофит Рил-
ски“№ 22. 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-383/16.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекра-
тяване на съсобственост между Община Айтос и физи-
ческо лице в УПИ ХІІ-62, кв.27 по плана на с.Караново, 
община Айтос. 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-381/16.11.2020 г. от 
Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно 
даване на съгласие за предоставяне на имотите – пол-
ски пътища и напоителни канали, които не функционират, 
попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените 
споразумения между собствениците и/или ползватели-
те за стопанската 2020/2021 година по цена в размер на 
средното годишно рентно плащане за землището. 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-377/13.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване 
на разрешение за изработване на проект за ПУП-Пар-
целарен план за трасе на линеен обект: „Нова въздуш-
на линия 1 кV от съществуващ стълб пред УПИ ІV-47, кв. 
12 до нов стълб с електромерно табло на границата на 
УПИ І-49, кв. 12, с. Зетьово, община Айтос” и даване съ-
гласие за преминаването му през имот общинска соб-
ственост.

10. Питания. 
Поканата да се публикува на интернет страницата на 

Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на об-
щинските съветници на посочен от тях електронен адрес. 
Общинските съветници да бъдат уведомени устно по те-
лефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските 
съветници са длъжни да присъстват на заседанията на 
Общинския съвет.

КрАСимир енЧев
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

интервю на  
Катя КоСТАДиновА

С Ирина Вътева, директор 
на СУ „Никола Й. Вапцаров“, 
Росица Долапчиева, Предсе-
дател на Училищното настоя-
телство на училището и Сил-
вия Павлова, учител по мате-
матика и физика и астроно-
мия се срещаме виртуално. 
Обстановката е необичайна, 
но темата е възможно най-
актуалната и вълнува всич-
ки, свързани по някакъв на-
чин с образованието.

КК: Здравейте, дами, 
как сте? надвям се, че сте 
здрави.

ирина вътева: Здравейте, 
благодаря, аз лично съм до-
бре и здрава.

росица Долапчиева: 
Здравейте, и аз съм в отлич-
но здраве, благодаря.

Силвия Павлова: Здра-
вейте, няма от какво да се оп-
лача, щом съм на работа и се 
срещам с учениците.

КК: в особено време жи-
веем и работим, госпожо 
вътева. Какво е положе-
нието в СУ „никола Й. ва-
пцаров“ към днешна дата 
(20.11.)?

ирина вътева: Положени-
ето е като в повечето учили-
ща в страната – учениците от 
първи до пети клас учат при-
съствено, а учениците от шес-
ти до дванадесети са на обу-
чение от разстояние, в елек-
тронна среда. Съответно, и 
част от учителите работят от 
вкъщи или идват в училището, 
за да карат часове с петокла-
сниците. Наблягаме особено 
много на противоепидемич-
ните мерки и указанията за 
работа в условията на епи-
демична обстановка.

КК: Как успявате да орга-
низирате работата в толко-
ва динамична среда?

ирина вътева: Никак не 
е лесно. Работим с четири 
различни дневни режима за 
учениците в различните ета-
пи и степени, учителите в ня-
кои дни сменят по три режи-
ма. Учителите, които имат ча-
сове и в пети и в останалите 
класове, организират работа-
та си така, че да могат да про-
веждат и присъствените, и ча-
совете в електронна среда. 
През тази година се наложи 
да променим коренно някои 
от графиците за работата в 
училището, въведохме и нови 
в изпълнение на инструкции-
те на МОН и МЗ. За щастие, 
екипът ни е силен и така ус-
пяваме да се справим.

КК: Какво е различно в 
работата ви с учителите, и 
какъв ще е ефектът в край-
на сметка от този начин на 
работа?

ирина вътева: Основната 
разлика е, че с някои от учи-
телите не сме се виждали на 
живо откакто започнахме ра-
ботата от разстояние с уче-
ниците от шести до дванаде-
сети клас. А живият контакт 
много липсва. Що се отнася 
до ефекта, той ще проличи не 
в края на учебната година, а 
след години. Не че учениците 
нямат оценки или учителите 
не препитват и правят тесто-
ве. Това е един съвсем нов 
начин на работа. Нека не про-
пускаме и това, че през обу-
чението учениците придоби-
ват не само знания и умения 
по предметите, а и социални 
умения, умения за общуване. 
Нали ви е ясно, че при работа 
от разстояние със сигурност 
ще има липси в придобиване-
то на тези така наречени уме-
ния за XXI век. И всъщност, 
това е едно от нещата, които 
мен лично най-много ме при-

тесняват. От друга страна пък 
така учениците работят в спо-
койната среда на своя дом и 
подобряват своите дигитал-
ни умения със скорост, коя-
то е непостижима при при-
съственото обучение. Въпро-
сът има много страни, и какъв 
ще е ефектът накрая зависи 
от много неща.

росица Долапчиева: Осо-
бено за начален етап онлайн 
обучението е свръх неефек-
тивно. Миналата учебна годи-
на имах първокласник и труд-
ностите бяха смея да кажа - 
непреодолими. Въпреки ин-
тересните и много старател-
но подготвените уроци на учи-
телите. Няма ли го учителят да 
хване, образно казано, ръка-
та на детето, за да изпишат 
заедно някоя буква, неща-
та не се случват. С ръка на 
сърцето мога да кажа, че за 
времето от началато на тази 
учебна година присъствено, 
детето ми навакса пропус-
натото от месеците дистан-
ционно обучение през пре-
дходната.

КК: А какви са нагласите 
на родителите за обучение 
в електронна среда? обръ-
щам се към вас, госпожо 
Долапчиева, като родител 
на двама ученици в СУ „ни-
кола Й. вапцаров“.

росица Долапчиева: В 
разговорите с други родите-
ли винаги се отчертава же-
ланието ни децата да са си 
в класните стаи, за да имат 
жив контакт с учителите и 
помежду си. Самите деца 
предпочитат класната стая 

пред компютъра.
ирина вътева: Ще си поз-

воля да се намеся тук, защо-
то мога да предоставя данни-
те от анкетата, която прове-
дохме сред родителите. По-
вече от две трети от родите-
лите са се включили. Основ-
ният ни въпрос беше, дали са 
за или против обучението от 
разстояние в електронна сре-
да. От близо 520 отговора, 194 
са ЗА, а 325 - ПРОТИВ. Явно 
е, че повечето от родителите 
не желаят дистанционното 
обучение. В повечето случаи 
мнението на родителите е, 
че децата по-трудно усвояват 
материала, че е неефективно 
обучението по този начин, а 
за немалко от тях проблем е 
необходимостта от тяхното 
постоянно присъствие, за да 
помагат на децата си. Отдел-
но от това са съображения-
та, до колко е здравословно 
толкова време да се прекар-
ва пред компютрите.

КК: Госпожо Павлова, 
какво е чувството да се 
срещате с учениците само 
онлайн?

Силвия Павлова: Ще за-
почна с това, че явно мнени-
ето ми съвпада с това на по-
вечето от родителите. Не се 
чувствам пълноценен препо-
давател, не ми харесва чув-
ството да общуваме само 
дистанционно. Живия кон-
такт не може да се замени с 
нищо. Радвам се, че и моите 
ученици мислят така и искат 
по-скоро да се върнем в клас-
ната стая.

КК: Как се преподават 

математика и физика он-
лайн?

Силвия Павлова: С една 
дума: тежко. Математика е 
една от най-трудните дисци-
плини и онлайн става още 
по неразбираема за повече-
то ученици. Полагам макси-
мални усилия за да я напра-
вя по привлекателна, използ-
вам различни приложения и 
инструменти. Като цяло се 
изморявам много повече от-
колкото, когато работим нор-
мално.

КК: Какво е различното 
във връзката учители, уче-
ници, родители?

Силвия Павлова: Много 
неща се различават от оби-
чайния начин на работа: не 
може да се обхванат всич-
ки ученици, комуникацията 
може да бъде възпрепятства-
на поради най-различни при-
чини, учениците понякога не 
искат да се включат активно 
в процеса на работа.

росица Долапчиева: 
Свързването с учителите 
не е проблем чрез мобилни-

те устройства. Но ми липс-
ва това да се срещна с учи-
теля очи в очи. А и по теле-
фона някак си е по-лесно да 
се изговорят дори и неприят-
ните неща.

КК: Какъв би бил все пак 
основният ви аргумент за 
преминаване към работа 
в електронна среда?

ирина вътева: Въпреки 
резултатите от анкетата и 
пълното ми разбиране за съ-
ображенията и на родители, и 
на учители, и на ученици, за 
мен на първо място е здраве-
то на всички. Ако заради ри-
ска от контакт при присъстве-
но обучение учителите започ-
нат да се разболяват, няма да 
има и кой да преподава в дис-
танционната форма. От друга 
страна чрез децата са уязви-
ми родителите и по-възраст-
ните членове на семействата. 
В случая основният въпрос е 
струва ли си риска присъст-
вено обучение пред здравето 
на всички ни.

росица Долапчиева: Кол-
кото и огромно да е желани-
ето ми, а и на болшинството 
от останалите родители обу-
чението да е в класните стаи, 
все пак нека мислим за здра-
вето на първо място. Защото 
за всичко се намира реше-
ние, стига да сме здрави.

Силвия Павлова: Присъе-
динявам се към мнението на 
госпожа Вътева и госпожа 
Долапчиева. На везните на 
разума винаги ще тежи по-
вече здравето.

КК: Благодаря ви за този 
разговор. Бъдете здрави!

Eкипът ни е силен - 
успяваме да се справим

Ирина Вътева, Директор на СУ „Никола Вапцаров”: 

325 от общо 520 родители, участвали в анкета, са против онлайн обучението

Ирина Вътева - Директор на СУ “Никола Вапца-
ров” - Айтос

Росица Долапчиева, Председател на 
Училищното настоятелство

Силвия Павлова, учител по матема-
тика и физика и астрономия

СъоБщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-
ките за опазването на пчелите и пчелните семейства от 
отравяне и начините за провеждане на растителноза-
щитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Об-
щина Айтос уведомява гражданите, че на 26.11, 27.11 и 
28.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос 
ще извърши третиране с наземна техника, както следва: 
490 дка пшеница в м. „Чеменлията”, 750 дка пшеница в 
м. „Меселим дере“, 1070 дка пшеница в м. „Карнобатски 
път“, 540 дка пшеница в м. „Мангалята“, 640 дка пшеница 
в м. „Алтън тарла“, 400 дка ечемик в м. „Керемид коли-
ба“, 350дка ечемик в м. „Могилата“, 350дка ечемик в м. 
„Чеменлията“, 650дка ечемик в м. „Кара меше“, 700дка 
рапица в м. „Чеменлията“, 1450 дка рапица в м. „Кара 
меше“ и 680дка рапица в м. „Карнобатски път“, находя-
щи се в землището на  гр. Айтос с препаратите „Корида 
75 вГД“, „Сумицидин 5 еК“ и „Лонтрел 72 СГ“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Телефонните измамници 
успешно се адаптират към 
условията с една актуална 
измама - в момента хитът е 
COVID-19. Обещават гаран-
тирано лечение на корона-
вирус срещу петцифрени 
суми и ценности. За съжа-
ление, вече има такива, ко-
ито са им повярвали. 

Мошеници вече звъняха 
на карнобатски телефони, 
за да предлагат лечение на 
ковид с кръвна плазма, с 
искане на пари, с които уж, 
за помогнат на близки на 
жертвите. В община Айтос 
не са подавани сигнали за 
съмнителни ало-обажда-
ния, и пострадали за сега 
няма. Но от РУ-Айтос пре-
дупреждават гражданите 
да не поддават на измам-
ните внушения, и ако по-
лучат подобно телефонно 
обаждане, веднага да по-
звънят в полицията или на 
свои най-близки хора.

Сайтът news.bg разказ-
ва за случай с 81-годиш-
на жена от русенското 
село Караманово. Жена-
та била измамена, че дъ-
щеря й е болна от корона-
вирус и има нужда от за-
купуване на плазма от Ру-
мъния на стойност 10 000 
лева. Гласът по телефона 
се представил за доктор 
от болницата в Свищов. 
Той обяснил, че ще изпра-
ти човек да вземе парите 
от нея. Жената приготви-
ла 4900 лева. По указание 
на мнимия лекар опакова-
ла парите във вестници и в 

тениска, след което ги по-
ставила в чанта. Пред дома 
й спрял автомобил, шофи-
ран от неин познат, кой-
то взел пратката. Схемата 
се оказала доста сложна. 
Преди това водачът на ко-
лата бил заблуден, че раз-
говаря по телефона с лич-
ния си лекар от русенското 
село Караманово. Послед-
ният го помолил да отиде 
до дома на жената, за да 
вземе пакет. Псевдолека-
рят му казал да не отваря 
пратката, тъй като в нея 
имало спринцовки, от кои-
то може да се зарази.

И 89-годишна жена от ру-
сенското село Пиперково е 
дала всичките си спестява-
ния, за да спаси роднина, 
заразен с Ковид-19. Жи-
вотоспасяващата ваксина 
срещу коронавирус стру-
вала на възрастната жена 
6 600 лева. 

И това не са единствени-
те случаи на измамени въз-
растни хора. От РУ-Айтос 
съветват младите в семей-
ството да разговарят с въз-
растните и да ги предупре-
дят за опасността да ста-
нат жертва на измама.

Ръстът на заболели през 
последните седмици акти-
визира ало-измамниците. 
Лечението на коронави-
рус вече е част от позна-
тите до момента схеми. От 
полицията съветват, при 
получаване на телефон-
но обаждане, което гласи, 
че: близък е пострадал или 
болен и се нуждае от лече-

ние; имаме да получава-
ме колет със скъпи вещи 
от чужбина или друг подо-
бен сценарий, ТЕЛЕФО-
НЪТ незабавно трябва да 
бъде затворен. Не се до-
верявайте на лица от те-
лефонни позвънявания - 
не трябва да назовавате 
имена и лични данни, да не 
давате адрес или телефо-
нен номер на мобилен те-
лефон, да не споменава-
те децата или други близ-
ки на непознати или дори 
привидно познати гласове 
в телефонната слушалка; 
Първата реакция при по-
падане в подобна схема е 
да ПОЗВЪНИТЕ на БЛИЗ-
КИТЕ! ПОТЪРСЕТЕ КОН-
ТАКТ с посочените за по-
търпевши в разигравaния 
сценарий. Пазенето на 
тайна (често това е усло-
вие) е НАПЪЛНО ПОГРЕШ-
НО и трябва да е сигурен 
знак, че се касае за ИЗМА-
МА. При всички случаи на 
телефонна измама трябва 
незабавно да се обърнете 
към РУ на МВР.  Не се до-
верявайте лесно на хора, 
представящи се за лека-
ри, полицейски служители, 
куриери или други длъж-
ностни лица, особено по 
телефона. 

Нека не омаловажа-
ваме възможността да 
станем жертва на из-
мамници по телефона. 
Преди да дададем каквато 
и да било сума пари трябва 
ДА СЕ СВЪРЖЕМ задължи-
телно с БЛИЗКИТЕ СИ! 

В далечен Непал името на ай-
тоското село Тополица се про-
изнася с особено уважение и 
благодарност. Два пъти за една 
година, тополчани даряват сред-
ства за изграждането на сонда-
жи за питейна вода в две непал-
ски селища. Те се намират на 
границата с Индия, една област, 
в която местните изпитват огро-
мно затруднение да си осигурят 
питейна вода. 

Непалците трябва да извличат 
водата от десетки метра под зе-
мята, а по тамошните стандарти 
- сондажите са особено скъпи. 
Снимки, изпратени от благодар-
ните жители на непалското се-
лище, показват мястото на но-
вия сондаж и потеклата вода, на 
която се радват жителите. 

Както и при първия топол-
чански жест, до сондажа е по-
ставена и плоча, с изписана 
благодарност към дарителите 
от село Тополица, Община Ай-
тос. От написаното на плоча-

та става ясно още, че сонда-
жът е направен със средства, 
събрани от жителите на Топо-
лица, общо 1400 лв, научи НП 
от организатора на дарител-
ската инициатива Мюмюн Ха-
лил. “Кампанията, на която от-
кликнаха тополчани, е на Глав-
ното мюфтийство, в която се 

включва и Районното мюфтий-
ство в Айтос, под ръководство-
то на Селятин Мухарем - Райо-
нен мюфтия. Ние, жителите на 
с. Тополица можем да бъдем 
горди, че сме дали нещо на све-
та. Благодарим на всички, кои-
то бяха съпричастни към кау-
зата Непал”, коментира за НП 
Мюмюн Халил.

Друга традиционна кампа-
ния на Главното мюфтийство 
за подпомагане на деца сираци 
също среща разбиране сред то-
полчани. Кампанията стартира-
ла през 2013 година, с подкре-
па за пет деца. Пподпомагани-
те малчугани са вече 313. Дари-
телски фонд осигурява за вся-
ко от децата месечна финансо-
ва помощ от 60 лв, научи още 
„Народен приятел“.
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Юзджан Юмер e 44-го-
дишен, с висше образо-
вание, бакалавър по Биз-
нес администрация и ма-
гистър по Публична ад-
министрация, женен, с 
двама синове. 

- Г-н Юмер, как при-
ехте доверието на сво-
ите съпартийци, и как се 
чувствате като лидер на 
ДПС?

- Искам да благодаря на 
всички членове, активисти 
и делегати на X-та отчет-
но-изборна конференция 
на ДПС-Айтос за довери-
ето, което ми гласуваха и 
да ги уверя, че ще положа 
максимални усилия да оп-
равдая доверието на суве-
рена – хората и делегатите, 
които ме избраха за пред-
седател на Общински съвет 
на ДПС-Айтос.

- Кои са вашите прио-
ритети през следващите 
години?

-  Ние, от ДПС, като сис-
темен политически фак-
тор на местно и национал-
но ниво, сме си направи-
ли своят задълбочен ана-
лиз, относно проблемите 
на партийната структура, 
по населени места и в гра-
да. Въз основа на полити-
ческия анализ, за послед-
ните години от партияни-
ят живот на ДПС, има и та-
кива проблеми, създавани 
изкуствено и целенасоче-
но, срещу целостта и един-
ството на партията от опре-
делени кръгове, насажда-
щи омраза и противопоста-
вяне между хората. Но въ-
преки нашите «доброжела-
тели», ние сме и ще бъдем 
последователна и отговор-

на със своите решения по-
литическа сила, обърната 
с лице към проблемите на 
хората, защото знаем, че 
местната власт, е и трябва 
да бъде най-близка до про-
блемите на жителите на об-
щина Айтос.

Един друг приоритет вър-
ху, който ще акцентираме, 
е да утвърдим авторитета и 
целостта на партията по на-
селинте места, въпреки на-
тиска и репресиите, на кои-
то са подложени наши акти-
висти и членове на ДПС.

Заедно с моя екип ще ра-
ботим за възстановяване 
на диалога между отделни-

те партии и местната власт, 
в лицето на кмета на общи-
ната, за да не се взимат ед-
нолични решения, които ка-
саят бъдещето на жителите 
на цялата община.

- Парламентарните из-
бори през м. март дого-
дина ще бъдат първият 
тест за вашето лидер-
ство?

- Да, така е. На избори се 
вижда добрата организа-
ция на една партия. Мога да 
Ви уверя, че вече работим, 
за това членовете и симпа-
тизантите на ДПС без страх 
и притеснение поради ред 
причини в нашата община, 

да упражнят своето право 
на глас за успеха на тези 
избори. Една от основни-
те ми цели е пълна моби-
лизация на членовете на 
ДПС. Реално, ДПС е воде-
ща политическа сила, кол-
кото и да не се харесва на 
нашите „доброжелателите” 
в община Айтос, доказвали 
сме го не веднъж в години-
те назад, ще продължим да 
го доказваме и да бъдем в 
полза на жителите на об-
щина Айтос, без да ги де-
лим на наши и Ваши.

- вие, от кога сте член 
на ДПС? Какво ви даде и 
на какво ви научи ДПС?

-  Член съм в ДПС от 2000 
година, като от тогава до 
настоящия момент съм за-
емал различни позиции в 
партийната йерархия и съм 
работил за утвърждаване 
на авторитета и единство-

то на ДПС и хората през 
годините.

Моята партия ме научи 
на толерантност, уважение 
и това да не деля хората 
на етнически и религиозен 
принцип. Да не използвам 
езика на омразата и про-
тивопоставянето, който за 
съжаление се превърна в 
действащ политически ин-
струмент, ползван от всич-
ки, извън ДПС за правене 
на политика, противопос-
тавяйки хората едни сре-
щу други, с цел извличане 
на политически дивиденти. 
Този модел на правене на 
политика, е бич на съвреми-
ето и ще се отрази пагомно 
на отношенията между хо-
рата. Именно това, заедно 
трябва да преодолеем.

- от колко членове се 
състои новото ръковод-
ство на ДПС-Айтос? и 

ново ли е наистина ново-
то ръководство?

- Първото, което искам да 
кажа, е че в новото ръко-
водство на ДПС-Айтос има 
приемственост между мла-
ди и стари, между опитни 
и такива с по-малко опит.  
В ръководството има много 
нови лица - хора, с образо-
вание и професии, които не 
жалят силите и свободното 
си време, за да работят за 
каузата и идеологията на-
речена ДПС, защото ДПС 
в България се превърна в 
символ на демокрацията, 
символ на толерантността 
и символ на равнопоставе-
ност между хората. Силно 
вярвам, че сме добър екип, 
който предстои да се доказ-
ва с идеи и упорита рабо-
та, в полза на жителите на 
община Айтос.

нП

Юзджан Юмер, новият лидер на ДПС-Айтос:

ВНИМАНИЕ! АЛО ИЗМАМНИЦИ 
ПРЕДЛАГАТ ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 

ПО ТЕЛЕФОНА
Тополчани дариха средства 
за втори сондаж в Непал

Селото за пореден път събира 1400 лв. 
за питейна вода в непалско селище

Силно вярвам, че сме добър екип, който 
предстои да се доказва с идеи и упорита работа

Юзджан Юмер - лидер на ДПС-Айтос

X-а отчетно-изборна конференция на ДПС-Айтос



На прага сме на месец 
декември. Идва Коледа - 
най-приказното време от 
годината! Време на чуде-
са и вълшебства, време 
за сбъдване на мечти. Но 
тази година във въздуха не 
се носи очакване за праз-
ник. Въпреки това, ние оч-
акваме декември, за да 
сложи край на тази шан-
тава 2020 година, беляза-

на от COVID-19, с надеж-
да за повече здраве, ра-
дост и късмет през новата 
година. Екипът на НЧ „Ва-
сил Левски 1869” е убеден, 
че малките детайли на Ко-
леда зареждат с вълшеб-
но настроение, а празнич-
ната украса й дава супер-
сила. Заповядайте във фо-
айето на Читалището. На-
правете си снимка на фона 

на нашия празничен декор 
и разбира се - пуснете пис-
мо до Дядо Коледа.

Моля посочете адрес, за 
да получите и отговор от 
Добрия старец.

И не забравяйте: Коледа 
е Рождество!

Ново начало и упование 
за спасение!

Коледа е надежда и 
сбъдване!

Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна гру-
па - Айтос“ проведе трето пла-
нирано обучение, насочено към 
бенефициенти и кандидати по 
мерки от Стратегията за Воде-
но от общностите местно раз-
витие и местни лидери за из-
пълнение и отчитане на проек-
ти. Обучението се състоя на 19 
ноември  2020 година в Конфе-
рентната  зала на „МИГ-Айтос“ 

в град Айтос , улица „Васил Лев-
ски“ № 2.

Основните цели на обучени-
ето са превенция и минимизи-
ране на рисковете за налагане 
на финансови корекции на бе-
нефициенти по проекти, финан-
сирани от Стратегията за Воде-

но от общностите местно разви-
тие на МИГ-Айтос, както и раз-
витие на капацитета на мест-
ните лидери за осъществява-
не на граждански мониторинг 
при изпълнението на проекти. 
Участието на местните лидери 
от територията е изключител-
но важно в процеса на реали-
зиране на Стратегията за Воде-
но от общностите местно раз-
витие и е свързано с прилага-

не на мерките за публичност и 
прозрачност.

Обучението беше открито от 
господин Румен Димитров, екс-
перт по прилагане на Страте-
гията за Водено от общностите 
местно на МИГ-Айтос. Той бла-
годари на участниците за тър-

пението и разбирането, което 
проявяват в изчакване на про-
верките на процедурите и про-
ектните предложения, извърш-
вани от Държавен фонд „Зе-
меделие“. Димитров съобщи 
на участниците в обучението, 
че със Заповед № 03-РД/3367 
от 23.10.2020 г. на изпълнител-
ния директор на ДФ „Земеде-
лие“ е одобрена като законо-
съобразна процедура за при-

ем на проектни предложения с 
код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-
19.270-S1 по мярка 6.4.1 „Инвес-
тиции в подкрепа на неземе-
делски дейности” (първи при-
ем).  Одобрена е и  проведе-
ната процедура за прием на 
проектни предложения с код 

в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19
.321-S2 по мярка 4.2.1 „Инвес-
тиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти” 
(втори прием). Той направи и 
кратък обзор на реализираните 
дейностите от МИГ-Айтос през 
2020 година. 

Основни участници в обуче-
нието бяха представители на 
бенефициенти и местни лиде-
ри от стопанския и нестопан-
ския сектор от територията на 
МИГ- Айтос. 

Лектор на обучението беше 
г-жа Кети Котева - експерт с 
опит в  управлението на про-
екти по „Програма за разви-
тие на селските райони“ за пе-
риода 2014-2020 година. В рам-
ките на работните сесии учас-
тниците се запознаха с основ-
ните моменти при сключването 
на административен договор за 
предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ, процеса 
на изпълнение на проекти към 
Стратегията за ВОМР, възлага-
не на дейности по проектите на 
получатели на финансова по-
мощ от Стратегията за ВОМР, 
информираност и публичност 
при изпълнението на проекти,  

към Стратегията за ВОМР. Бяха 
представени и обсъдени раз-
лични практически казуси. 

Всички участници в събити-
ето получиха информационни 
материали и бюлетини. Обуче-
нието се проведе при спазване 
на мерките за предотвратяване 
на заразата с COVID-19.

Еднодневното обучение е 
част от дейностите по Спо-
разумение за изпълнение на 
Стратегия за ВОМР №РД 50-
146/21.10.2016 г. по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Воде-
но от общностите местно раз-
витие” и подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие” на мяр-
ка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програма-
та за развитие на селските ра-
йони за периода 2014-2020 год.
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Местна инициативна група (МИГ) - Айтос  

развива капацитета на бенефициенти и местни 
лидери за управление и отчитане на проекти 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от група граждани от град Айтос

На фона на негатив-
ната картина, отра-
зяваща българското 
здравеопазване д-р 
Феим Мурад и него-
вият екип от специа-
листи от „МЦ І“ ЕООД 
заслужават достой-
но уважение. Всички 
те са приели за своя 
съдба да помагат на 
хората.

Независимо от труд-
ностите, които всички 
ние изпитваме в мо-
мента, медиците от 
„МЦ І“ - град Айтос се 
справят съвестно със 
задълженията си да 
обслужват пациентите 
бързо и качествено.

Знанията, богатия 
опит и човещината, ко-

ято излъчва д-р Мурад, в съчетание с добра и стегната организация, можем да опре-
делим само с думите: ПЪЛНА ОТДАДЕНОСТ НА ПРОФЕСИЯТА!

Поклон пред професионализма ви!
Град Айтос, 19.11.2020 г.

Всеки ден, десетки пациенти пред кабинета на д-р Мурад

Поща за Дядо Коледа

Пишете и чакайте отговор 
от Добрия старец

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение 
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

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

Споразумение за изпълнение на  СВОМР № РД 50-146/ 21.10.2016 год.
п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2, моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg

евроПеЙСКиЯТ ЗемеДеЛСКи ФонД ЗА рАЗвиТие нА СеЛСКиТе рАЙони -
евроПА инвеСТирА в СеЛСКиТе рАЙони

СнЦ „меСТнА иниЦиАТивнА ГрУПА – АЙТоС”



Михаил КОЛЕВ

Пандемичната обстанов-
ка покрай коронавируса ус-
ложнява преговорите за 
стадион „Черноморец”, но 
въпреки това не сме спре-
ли да работим по този въ-
прос. Това обяви пред вест-
ник „Черноморски фар” 
зам.-председателят в По-
стоянната комисия по спорт 
към Община Бургас Георги 
Маринчев. Както е извест-
но, между представители на 
Общината и хора от ПСФК 
„Черноморец”, собственост 
на Митко Събев, започнаха 
преговори за собственост-
та на имота в квартал „Ака-
циите”. Съоръжението е 
собственост именно на на-

миращото се в нелегити-
мост  ПСФК. 

Към момента преговори-

те се водят онлайн, заради 
спазване на противоепиде-
мичните мерки, разкри Ма-

ринчев. Той е оптимист, че 
нещата ще приключат с удо-
влетворяващ и за двете 

страни резултат.  
Преди дни стана ясно, че 

за да ползват стадиона и 
тренировъчните игрища, от 
футболния „Черноморец” 
трябва да заплащат по 6000 
лева на месец. Сумата оба-
че напоследък се оказва 
все по-непосилна за „аку-
лите” и те признават, че той 
ги съсипва и според тях 
трябва да се намали напо-
ловина. До момента „акули-
те" изцяло със свои сред-
ства поддържат съоръжени-
ето. 

От бургаския клуб доба-
виха, че синдичката на 
ПСФК-то дори е заявила, че 
наемът, който изплащат се-
га, бил нисък. 

Относно появили се слу-
хове, че отборът щял да из-
кара до края на година, 
след което да обяви фалит, 

управата на тима обяви, че 
подобни приказки не са ис-
тина и няма как да се слу-
чи подобно нещо. 

„Няма да обявим фалит, 
това са неверни твърдения. 
За разлика от други клубо-
ве, ние нямаме натрупани 
дългове, а сме начисто”. 

От щаба на „акулите са 
категорични, че няма да 
търсят други стадиони, къ-
дето да провеждат своите 
домакински срещи през 
пролетния дял на шампио-
ната в Трета лига. Имаме 
сериозни спонсори, които 
ни помагат и ни гарантират 
финансова сигурност, зато-
ва ще си изиграем всички 
оставащи домакинства на 
стадион „Черноморец”, без 
да търсим друга алтернати-
ва, добавиха от ръковод-
ството на бургазлии.

Cтра ни ца 9 24-26 нОЕМВри 2020

Ватерполните „Нептун”  и „Черномо-
рец”  при юношите до 17 години ще 
участват в тазгодишното издание на 
турнира „Купата на Варна“. „Нептунци” 
са в една група с тимовете на варнен-
ските „Черно море” и „Комодор”. Пър-
вата среща за бургазлии е на 28 ноем-
ври от 9:30 часа срещу „моряците”, а 
от 18:00 часа в същия ден те се изпра-

вят срещу „Комодор”. Другият бурга-
ски представител „Черноморец” е в гру-
па заедно с „Аква спорт”, чийто двубой 
е в петък от 19 часа и „Локомотив” (Ру-
се), срещи, на които нашите ще преме-
рят сили в събота от 10:30 часа. Мачо-
вете ще се проведат без публика зара-
ди взетите противоепидемични мерки 
срещу коронавируса.

за РЕКЛаМа 
056 82 54 35, 0878 424 698

СКАНДАЛ „Нептун”  и „Черноморец”  
ще участват за „Купата на Варна“

COVID-19 усложнява преговорите  
за стадион „Черноморец”

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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„Черноморски фар”

Истинска сензация сътво-
ри раздираният от пробле-
ми „Нефтохимик” (Бургас). 
„Шейховете” успяха да по-
бедят като гост с 2:1 кора-
вия тим на „Септември” (Си-
митли) в двубой от 14-ия кръг 
на Втора лига.

Головете за първата побе-
да през сезона за бургаз-
лии отбелязаха Даниел Ва-
силев и Симеон Вешев. 
След нулево първо полувре-
ме „Нефтохимик” поведе с 
гол на Иванов в 71-та мину-
та, а Вешев направи 2:0 в 
даденото добавено време 
на мача. Домакините успя-
ха да намалят за 1:2 секун-
ди преди последния съдий-
ски сигнал. 

След този мач „Нафтата” 
има 7 точки и заема 15-о 
място във временното кла-
сиране на Втора лига, като 
е само на 3 точки от спаси-
телното 14-о място, на кое-
то се намира „Созопол”. 
Следващият мач на „шейхо-

вете” е на 28 ноември, от 
14:30 часа, именно срещу от-
бора на „Созопол”.

Срещата в Симитли изгле-
да и новият старши треньор 
на „шейховете” Диян Дон-
чев. Той ще замени заема-
лият временно поста Нико-
лай Кръстев.

Дончев е назначен по 
препоръка на бъдещия гла-
вен акционер в клуба Ане-
лия Златкова, а спортен ди-
ректор в бургаския клуб ще 
бъде Николай Димитров. 

Кариерата на Диян Дон-
чев като футболист минава 
през „Спартак” (Варна), 
гръцкия АЕК, „Черно море”, 
„Локомотив” (София), „Спор-
тист” (Своге) и „Доростол” 
(Силистра). Има един мач 
за националния отбор на 
България. Като треньор не-
говата кариера е премина-
ла през юношеските форма-
ции на „Спартак” (Варна), 
помощник-треньор на 
„Спартак” (Варна) и старши 
треньор на „Спартак” (Пле-
вен) и „Бдин” (Видин).

Михаил КОЛЕВ

Продължава търсене-
то на спортна зала в 
Бургас, където местните 
клубове да провеждат 
своите тренировки. Тъй 
като самият спорт е с 
по-специфични трениро-
въчни занятия откъм 
уреди и височина на за-
лата, то засега един-
ственото място, където 
гимнастиците от мор-
ския град тренират, е за-
ла „Нефтохимик”, на гър-
ба на самия стадион в 
комплекс „Лазур”. Про-
блемът е, че там своите 
тренировки провеждат 
и други бургаски отбори 
и графикът е постоянно 
препълнен. 

От Спортната комисия 
към Община Бургас за-
явиха за вестник „Чер-
номорски фар”, че най-
вероятно ще бъде на-

правено така, че част от 
клубовете, които трени-
рат в зала „Нефтохи-

мик”, да бъдат разпре-
делени по други зали в 
града и така да има по-

вече свободно време за 
местните отбори по 
спортна гимнастика.

Търсят се зала и уреди 
за спортна гимнастика 

ОБЯВа

"ДЕВА Бродкаст" ЕООД уведомява за инвестиционно 
предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-14,34, 
кв.6, в устройствена зона 13/Смф, ПИ с идентификатор 
07079.2.1404 и 07079.2.1367, по КК на гр.Бургас по дейст-
ващ ПУР"

4 Общината не спира  
да работи по въпроса
4 Месечният наем на 
съоръжението съсипва 
„акулите”

„Нафтата” сътвори 
сензация пред погледа 

на новия треньор

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

www.faragency.bg



Дона МИТЕВА

Покрай ограничения-
та, свързани с пандемия-
та, вниманието е фокуси-
рано върху учениците от 
различните етапи на обу-
чение. Леко встрани ос-
тават проблемите на сту-
дентите - особено на тези 
нашенчета, които са из-
брали да учат в чужбина. 
Една част от тях си стоят 
у дома, други пък се при-
бират до Коледа. Трети се 
чудят дали да рискуват с 
прибирането. Образно 
казано, са в някаква без-
пътица и чакат до послед-
ния момент дали да си ку-
пят билети за връщане 
при мама и тати за праз-
ниците, или да пропуснат 
тази мила среща.

Българските студенти, 
които също са в онлайн 
обучение, са не по-мал-
ко объркани. Както едно 
момиче от Университет 
„Проф. д-р Асен Злата-
ров” се шегува: „Зара-
ди това онлайн обучение 
и всички рестрикции за 
пандемията ще си оста-
на стара мома. Социални-
те ни контакти са напра-
во никакви, особено тези, 
които дойдохме в Бургас 
от други градове”. 

Цялата критична ситу-
ация разби красивия мит 
за студента и студентския 
живот. Ако преди време 
това бе нарицателно за 
безгрижие, безкрайно ку-
пони, нови запознанства, 
приятелства, влюбване, а 
и брак - сега май остана-
ха само притесненията 
ако си в чужбина - ще се 
прибереш ли за празни-
ците, а ако си у нас - ста-
рите ти приятели от род-
ното място помнят ли те 
и искат ли да се видят с 
теб, поне в парка.

 Синът на общинския 
съветник Красимир Ка-
лудов учи „гейминг ди-
велопмънт", т.е. създа-
ва компютърни игри, из-
куствен интелект и про-
чие такива неща в Грьо-
нинген, Нидерландия. Ви-
ктор е втори курс, а избо-
рът на това къде и какво 
да следва наследникът е 
направил сам и само е 
уведомил родителите си 
и съответно получил тях-
ната благословия. От око-
ло 500 души, започнали 
първи курс, сега са оста-
нали около 170, конкрет-
но от неговия курс от 30 
души сега са само 14. 
Очаква се още по-малка 
част от тях да се дипло-
мират, особено сега, ко-
гато условията за обуче-
ние са по-различни, пред-

вид пандемията.
„Имат веднъж в седми-

цата присъствено обу-
чение, през останалото 
време е онлайн”, обяс-
ни баща му, журналистът 
Краси Калудов. От уни-
верситета са му изпра-
тили препоръка евен-
туално да се въздържа 
от пътуване към Бълга-
рия, но ако всичко е на 
това ниво, на което е в 
момента, младежът ще 
се завърне за празни-
ците в Бургас, надяват се 
родителите му.

В Нидерландия всички 
мерки са препоръчител-
ни, а не задължителни. 
Кривата на заразените 
и болните в града, къде-
то учи Виктор и в цялата 
община, върви устремено 
надолу. Това дава надеж-
да на семейството, че ще 
празнуват Коледа и Нова 
година заедно. Такива са 
плановете за момента. 
После Виктор ще се при-
бира в Нидерландия и ще 
му препоръчат да се изо-
лира в квартирата си за 
десет дни, но има право 
да ходи да си пазарува и 
да кара колело. 

Виктор е обяснил на ро-
дителите си, че според 
Конституцията на Нидер-
ландия държавата няма 
право да ограничава и за-
тваря у дома гражданите, 
ако са здрави. 

А принципно в универ-
ситета в Грьонинген и 
конкретно специалност-
та, в която се обучава 

Виктор, имат присъстве-
ни лекции и присъстве-
ни изпити, но също и он-
лайн. Така е било и преди 
пандемията - онлайн лек-
ции, а уроците им се кач-

ват на сайта на универ-
ситета веднага след лек-
цията. Обичайна практи-
ка там и за други специ-
алности.

„Виктор се занимава 
малко с програмиране и 
с дизайн - основно създа-
ват игри и не само това. 
Учат ги не само как да 
създават игри, но и как да 
ги превръщат в продукт и 
да ги продават”, разказва 
Калудов старши и допъл-
ва, че университетът им е 
с приложна насоченост, а 

не с научна.
В Тибрургския универ-

ситет, отново в Нидер-
ландия, първият семестър 
включва хибридно обуче-
ние - смесени присъстве-
но и дистанционно, раз-
каза Мирела Коева. 

Приоритет за присъст-
вени лекции се дадени 
на първокурсниците и 
студенти, пишещи магис-
търска или бакалавърска 
теза. При определни ус-
ловия е възможно полз-
ването на библиотеката 
и индивидуалните стаи 
за учене. 

„Изпитите се провеж-
дат на място, но всеки 
един студент има пра-
во при желание да пус-
не мейл, с който да зая-
ви желание за онлайн из-
пит и съответно се явява 
дистанционно”, допълва 
девойката.

Студентите в голямата 
си част планират да се 
прибират по родните си 
места за коледната ва-
канция, която продължа-
ва до 28-и януари.

Синът на собствени-
ка на бургаската фирма 
„Работническо дело” Йо-
ско Алипиев - Михаил, 
учи в Англия. Втори курс 
е международно право в 
Нотингам. В началото на 
пандемията са му дали 
право да избира. И той е 
предпочел да си е в Бур-
гас, защото така или ина-
че щеше да е заключен в 
квартирата и на седмица 
да ходи на 2 сесии, които 
са достъпни и онлайн, ако 
остане в Нотингам.

Самият Мишо коменти-

ра: „Да учиш от вкъщи, за 
мен поне е много по- ха-
отично. Винаги трябва да 
се съобразяваш и с хора-
та, с които живееш. Но съ-
щевременно, не е толкова 
стресиращо”. Оптимист е 
затова, че ваксините са 
на 90% вече успешни и 
бързо нещата ще се нор-
мализират. Надява се на 
положителна развръз-
ка: „С удоволствие ще се 
върна в Англия, за да си 
довърша обучението. Но 
в случай, че този сцена-
рий не се случи, нямам 

нищо против и онлайн 
да продължа, макар лич-
но аз да предпочитам да 
работя лице в лице”, каз-
ва младият бургазлия и 
подчертава, че си плаща 
таксата за университета 
и въпреки онлайн обуче-
нието няма никакви на-
маления.

Социалните контак-
ти между младите хора 
в пандемията са дос-
та ограничени, признава 
Мишо и допълва, че труд-
но се поддържат. „Мисля, 
че до една степен с всич-

С це

БГ-студентите  
Тукашните останаха без социални 
контакти: няма влюбвания и купони

Преди 
празниците

Мия - дъщеря на Мирела Колева

Виктор - син на Красимир Калудов
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Съгласно заповед № РД-01-89/20.11.2020 г. 
на кмета на общината

Община ЦаревО
ОТКРИВА процедура по провеждане на пуб-

личен търг с тайно наддаване за наддава-
не за отдаване под наем на общинско поме-
щение с площ от 8 кв.м.- книжарница, пред-
ставляващо част от сграда с идентификатор 
00878.501.100.1 по КК на гр. Ахтопол, раз-
положена в ПИ 00878.501.100, за срок от 
пет години.

Условия за провеждане на търга:
- начална тръжна наемна цена в размер 

28,16 лв. на месец без ДДС или 337,92 лева 
без ДДС на година;

- Направените предложения не могат да бъ-
дат по – малки от първоначалната тръжна на-
емна цена плюс 10 % от същата.

начин на плащане на наемната вноска:
- Първата месечна наемна вноска се плаща 

в седмодневен срок от  влизане в сила  на за-
поведта за определяне на участника, спечелил 
публичния търг с тайно наддаване. 

- за всеки следващ месец – месечна вноска 
до 25-то число на текущия месец.

Срок за закупуване на тръжната докумен-
тация от деловодството на Община Царево до 
16,00 ч. на 08.12.2020г.

Срок за подаване на предложенията за 
участие- до 16,00 часа на 09.12.2020г.

Цена на тръжната документация-100 лева 
без ДДС и размер на депозит за участие-33-
,79лв.,  вносим по сметка на Община Царево-  
ВG35 UNCR 70003324008729, най- късно до 
16,00 часа на 08.12.2020г.

Дата на отваряне на предложенията- 
10.12.2020г., час-10,15 часа, място- заседа-
телната зала в сградата на фронт- офиса на 
Общинска администрация Царево.

За контакт: 
Галина вълева – тел. 0590550-24

Съгласно заповед № РД-01-88/20.11.2020г. 
на кмета на общината

Община ЦаревО
ОТКРИВА процедура по провеждане на пуб-

личен търг с тайно надаване за отдаване под 
наем за срок от 5 г. на общинско помещение 
за здравни услуги, с  площ за наемане общо 
30,19 кв.м., включващо 19,08 кв.м. – стовма-
тологичен кабинет и 11,11 кв.м.коридор, нахо-
дящо се на ІІ етаж, блок А, находящ се в сграда 
с идентификатор № 48619.503.245.1, изграде-
на в поземлен имот 48619.503.245 по КК на гр. 
Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 г., 
за осъществяване на стоматологични услуги, 
с първоначална тръчна месечна наемна цена в 
размер на 25,74 лв. без ДДС и годишна наемна 
цена в размер на 308,88 лв. без ДДС;

начин на плащане на наемната вноска:
- Първата месечна наемна вноска се плаща 

в седмодневен срок от  влизане в сила  на за-

поведта за определяне на участника, спечелил 
публичния търг с тайно наддаване. 

- за всеки следващ месец – месечна вноска 
до 25-то число на текущия месец.

Срок за закупуване на тръжната докумен-
тация от деловодството на Община Царево до 
16,00 ч. на 08.12.2020г.

 Срок за подаване на предложенията за 
участие- до 16,00 часа на 09.12.2020г.

Цена на тръжната документация -100 лева 
без ДДС и размер на депозит за участие-30-
,89лв.,  вносим по сметка на Община Царево-  
ВG35 UNCR 70003324008729, най- късно до 
16,00 часа на 08.12.2020г.

Дата на отваряне на предложенията - 
10.12.2020г., час-10,30 часа, място- заседа-
телната зала в сградата на фронт- офиса на 
Общинска администрация Царево.

 
За контакт:
Галина вълева – тел. 0590550-24

Община  ЦаревО

ОбЯва

Община  ЦаревО

ОбЯва



ки тези приложения, ви-
деовръзки, чатове, успя-
ваме да компенсираме. 
Разбира се, не е също-
то, но все пак компен-
сираме изолацията”. За 
себе си Михаил, казва, 
че никога не е бил твър-
де социален, за смет-
ка на това държи много 
на приятелите си и зато-
ва и сега намира как да 
се обади и да поддържа 
контакта с тях. Още пове-
че, че той е категоричен, 
че тук, в България, мер-
ките не са толкова стро-
ги, колкото в Англия. „Ко-
гато се върнах в Бургас 
пролетта, нещата не бяха 
толкова спрели, колкото 
в Англия. Като излизах 

да пазарувам в Англия - 
целият град бе пуст. Ма-
газините бяха почти из-
празнени. Когато се при-
брах тук, нямаше нищо 
общо”, спомня си завръ-
щането си през март. 

Допреди няколко дни 
Мишо работеше като по-
мощник-адвокат в кан-
тората на бургаски ад-
вокат. Прекъсна заради 
повишения риск. Той до-
пълва, че и брат му, кой-
то е седми клас, в момен-
та е вкъщи и се обучава 
онлайн. 

Мишо е убеден, че след 
като кривата на заразе-
ните тръгне надолу, ще се 
върне да работи в канто-
рата, а брат му ще тръг-

не на училище. 
Студентите по медици-

на в Университет „Хай-
нрих Хайне" в Дюсел-
дорф, Германия, са на 
дистанционно обучение 
за лекции. Ходят при-
съствено в морга и на 1-2 
присъствени семинара 
- за преглеждане и сне-
мане на анамнеза. Въ-
преки рестрикциите ще 
имат един устен изпит 
присъствен и писмен - 
също присъствен през 
декември. 

„Здравето на студен-
ти и преподаватели в 
университета е основен 
приоритет и поради тази 
причина програмата ни 
е съобразена с мерките 

срещу коронавируса.
В този семестър обу-

чението е предимно он-
лайн, но тъй като меди-
цината е наука, която не 
може и не трябва да бъде 
преподавана в онлайн 
формат, имаме присъст-
вени семинари и практи-
ки. Това донякъде ком-
пенсира, но не заменя 
напълно традиционния 
метод на обучение. Раз-
бира се, мерките за си-
гурност се спазват - 1,5 
м разстояние, маска и 
дезинфекция. От 1 ноем-
ври всички, пристигащи 
в Германия от рискова 
зона, каквато в момен-
та е България, подлежат 
на 5-дневна карантина. 

Това усложнява „приби-
рането" ни по коледните 
празници, но не го пра-
ви невъзможно. За щас-
тие, аз ще мога да се при-
бера в България, както и 
много други мои прияте-
ли, въпреки карантината, 
която ще последва.

По мое мнение нор-
малният ритъм на живот 
и работа трябва посте-
пенно да се възстано-
ви и това ще стане въз-
можно само, когато все-
ки поеме отговорност за 
своето лично здраве и 
това на неговите близ-
ки“, разказва Десисла-
ва Джолова.

Програмите за обуче-
ние за януари вече са 

факт и всички се стягат 
да се прибират около 18-
20 декември. Деси вече 
си е купила билет. 

Връщането обаче об-
ратно трябва да е на 4-5 
януари и се чудят, за-
щото като се върнат - 5 
дена са в карантина, на 
5-тия ден им правят PCR 
и после задължително 10 
дена карантина - незави-
симо от резултата. 

Повечето от тези, ко-
ито ще се прибират по 
родните си места са при-
теснени понеже имат 
присъствен семинар на 
6-7 януари - да не ги нака-
рат да повторят нещо.

Призивите в Германия 
на национално ниво са 
да не пътуват за Нова 
година, но българските 
студенти около Деси ще 
се приберат. Освен това, 
има една групичка, които 
и сега са си в България и 
се обучават онлайн.

Михаела е студентка в 
Бургас. Нейните притес-
нения са по-различни, но 
отново свързани с обуче-

нието, а и с финансовата 
му обезпеченост. „Про-
дължавам да си плащам 
общежитието, също и ин-
тернета, за да не ме пре-
къснат, въпреки че съм 
си в Сливен. Не ни се 
прави никаква отстъпка 
от цената. Вероятно на-
всякъде е така. 

Ако става дума за кон-
тактите - ами те са на-
половина и в двата гра-
да. Старите ми приятели 
в Сливен си имат вече 
нови компании, а нови-
те - са в Бургас и с тях се 
чуваме и виждаме само 
от дистанция. Наближа-
ва осми декември - май 
от всичките ни уговорки 
и приказки - накрая ще 
излезе, че ще си вдигнем 
наздравица по скайп.

Същото е и с практи-
ките ни - не се получава 
да гледаш само занятия 
в детската градина или в 
първи клас на екран. Жи-
вият контакт с децата го 
няма”. Момичето искре-
но завижда на колегите 
си от аграрната специ-
алност, на които по ней-
на информация са разре-
шили да ходят на полета 
и да си правят практика-
та като хората.

Това, че обучението 
и социалният живот на 
младите хора съвсем е 
объркан, и то не само в 
Бургас и България, а на-
всякъде по света, е факт. 
Какви ще са резултатите, 
е трудно да се предвиди. 
Мнозина са скептични по 
отношение на дистанци-
онното обучение, други 
пък залагат на съвремен-
ните технологии. Каква е 
истината - ще се разбере 
след години, когато тези 
млади хора от студенти 
се превърнат в специа-
листи в различните сфе-
ри на живот.

Чф 1124-26 нОЕМВрИ 2020
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в чужбина - в безпътицаБГ-студентите  

Мишо - син на Йоско Алипиев 

Десислава Джолова

Съгласно заповед № РД-01-87/20.11.2020 г. на кмета на об-
щината

Община ЦаревО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №66528.501.372 по КККР на с. Синеморец,  
с площ от 1106кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с 
АЧОС №1689/22.01.2014 г

начална тръжна цена – 124 908 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловод-

ството на Община Царево до 16,00 ч. на 08.12.2020г.
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 часа 

на 09.12.2020г.
Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 

депозит за участие-12 490.80лв.,  вносим по сметка на Община 
Царево -  ВG35 UNCR 70003324008729, най- късно до 16,00 часа 
на 08.12.2020г.

Дата на отваряне на предложенията- 10.12.2020г., час-10,00 
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт- офиса на 
Общинска администрация Царево.

За контакт: 
Галина вълева – тел. 0590550-24

Община  ЦаревО

ОбЯва

„Черноморски фар“

Университет „Проф. Д-р Асен 
Златаров” – Бургас и Тракийски уни-
верситет – Одрин изпълняват проект 
„Трансграничните региони сътрудни-
чат за СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH 
COLLABs), който има за цел създава-
нето на изследователски центрове за 
син растеж в трансграничния регион, 
като инициатива за сътрудничество 
на научно-изследователски инсти-
туции в областта на опазването на 
околната среда и по-специално на-
маляване на замърсяването, устойчи-
во управление на водните екосисте-
ми и ефективно използване на мор-
ските и водни ресурси. Това съобщи-
ха от бургаската Алма Матер.

Проектът предвижда създаването 
на Научно – изследователските цен-
трове в Бургас и Одрин, в рамките 

на които ще бъдат оборудвани и ще 
функционират: Лаборатория за ана-
лиз на замърсяването на водите с 
пластмаса, Лаборатория за анализ 
и моделиране на водни екосистеми, 
Лаборатория по аквакултури и био-
технологии.

Центровете ще играят ролята на 
научна инфраструктура за съвмест-
на работа на учени, изследовате-
ли, местни и регионални институции 
в разработването на общи подходи, 
методологии, модели и инициативи 
за устойчиво използване и управле-
ние на природните ресурси. Научно 
– изследователската дейност на цен-
тровете е комбинирана с тяхната об-
разователна функция по отношение 
на включване на студенти и ученици 
в изследователски задачи и проек-
ти, провеждане на информаационни 
кампании и работа с местните общ-

ности за формиране на екологично 
отговорно поведение.

При изпълнението на проек-
та Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” и Тракийски универси-
тет партнират с Професионална 
гимназия по химични технологии 
„Акад. Н. Д. Зеленский” – гр. Бургас 
и Гимназията в Едирне. Ученици и 
преподаватели от двете гимназии ще 
участват активно в доброволческите 
и информационно – образователни 
инициативи, предвидени по проекта 
като демонстрация на възможности-
те за ефективно партньорство меж-
ду различните нива на образовател-
ните екосистеми в региона.

Проектът е първият стратегически, 
финансиран по Програма Интеррег - 
ИПП за трансгранично сътрудничест-
во България - Турция 2014 - 2020 с общ 
бюджет 2 855 246 Евро.

Създават изследователски 
центрове за син растеж
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в бургас

В „Страх“ се 
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продукция

„Да украсим Бургас”  
за 14-и път вдъхва  

надежда, красота и светлина
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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
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