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7 Адвокат д-р Мария Петрова: 

4 Влизат в сила нови  
мерки в южната ни съседка

4 Остават само  
родни дестинации
Дона МИТЕВА

Надеждата за купонджий-
ско посрещане на новата 
2021 година в съседна Турция 
рухна окончателно. А като 
цяло изобщо посрещането 
на Нова година зад грани-
ца няма да се случи за бол-
шинството. „Остана отворе-
на Африка – там може да се 
пътува, но пък струва мно-
го пари”, коментира Йоана 
Демирева, турагент.

До последния момент ней-
ните клиенти, които й се до-
веряват от доста години,  
очакваха, че ще им се слу-
чи приключението Турция, 
но уви. Преди дни тя получи 
писмо от своя контрагент, 
в което се казва: „Пиша ви 
относно новите мерки, кои-
то обяви правителството на 
Република Турция при про-
веждането на новогодишни-
те празници”.

В Сунгурларе

общински 
съвет - 

 Несебър  
не допусна 
отделянето 

на обзор

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 22 декември

За честта на 
фамилията

4u

Недопустимо е да се смята,  
че някой ще бъде ваксиниран насила
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и Общински съвет – Несебър не допусна 

референдума за отделянето на Обзор
Георги РУСИНОВ

Общинският съвет в 
Несебър отхвърли иска-
нето за провеждане на 
референдум за отделя-
нето на Обзор и шест се-
ла в отделна община. 
Общинският съветник 
Константин Лефтеров 
потвърди пред „Черно-
морски фар“, че мнозин-
ството от колегите му са 
гласували „против“.

Докладната бе внесе-
на в Общински съвет – 
Несебър след проведена 
подписка от местен ини-
циативен комитет. Идея-

та е Обзор да стане об-
щински център, а селата 
Паницово, Емона, Баня, 
Приселци, Козница и Ра-
ковсково да станат част 
от общината.

Припомняме, че иска-
нето на местните хора е 
продиктувано най-вече 
от голямата географска 
отдалеченост от Несе-
бър. Въпреки това реше-
нието на Общински съ-
вет – Несебър не е окон-
чателно. Думата по казу-
са тепърва имат област-
ният управител Вълчо 
Чолаков и Министерски 
съвет.

Георги РУСИНОВ

Общинският съветник 
от СЕК Константин Ба-
чийски предлага проме-
ни в Наредбата за сим-
воликата и отличията на 
Община Бургас и по-точ-
но в частта за почетните 
граждани. Той предлага 
да се намали броят на 
само трима на година. 
Досега позволеният мак-
симум е пет на година. 
Бачийски предлага още и 
кандидатите да бъдат из-
дигани от инициативни 
комитети, с не по-малко 
от 300 подписали се в 
подписка за предложе-
нието. В момента са не-
обходими не по-малко от 

30 души.
„С настоящото предло-

жение предлагам да бъ-
дат променени и завише-
ни критериите за удосто-
яване със званието „По-
четен гражданин на об-
щина Бургас“. Целта е да 
се избират български и 
чуждестранни граждани, 
познати на широката об-
щественост, с доказани 
във времето особено го-
леми заслуги и приноси 
към града и жителите му. 
В последните години раз-
лични инициативни граж-
дански комитети предла-
гат голям на брой лица за 
удостояване с това зва-
ние. Считам, че тези ко-
митети, които инициират 

процедурата за присъж-
дане на званието, трябва 
да бъдат в значително 
по-голям състав от досе-
гашния такъв (който е не 
по-малко от 30 души), 
формирани чрез съответ-
ната подписка. Увелича-
ването на състава на ци-
тираните комитети на не 
по-малко от 300 души би 
осигурило и обосновало 
много по-голямата пред-
ставителност и достовер-
ност по отношение на за-
слугите и приносите на 
съответното предложено 
лице. В тази връзка е 
обосновано и целесъо-
бразно да се намали и 
броят на хората, които 
могат да бъдат удостоени 
със званието „Почетен 
гражданин на община 
Бургас“ в рамките на ед-
на календарна година, 
като се намали броят им 

от пет на трима човека. 
По този начин в пълна 
степен би се изпълнила и 
целта на настоящата На-
редба да бъдат избирани 
най-достойните хора с 
особено големи заслуги 
и принос към града и жи-
телите му“, пише Бачий-
ски в докладната.

Общинският съветник 
предлага и гласуването в 
Общински съвет да е тай-
но. 

„Предлагам гласуване-
то за вземане на реше-
ние по направените пред-
ложения за присъждане 
на званието „Почетен 
гражданин на община 
Бургас“ да бъде тайно, а 
не явно поименно, както 
е досега. Така никой от 
общинските съветници 
няма да бъде упрекнат за 
начина, по който е гласу-
вал за конкретно предло-

жено лице, тъй като не-
съмнено всички предло-
жения са достойни, но 
все пак се избират тези с 
най-големи заслуги към 
града и гражданите на 
общината“, аргументира 
се той.

Общински съвет – Бур-
гас ще гласува предло-
жението на последната 
си сесия за годината на 
21 декември 2020-а.

В Комисията по иконо-
мика и инвестиционни 
политики, на която Ба-
чийски е председател, 
обаче докладната не бе 
приета. Общинските съ-
ветници от ГЕРБ Георги 
Маринчев, Тодор Йоси-
фов и Николай Стоянов 
обясниха, че в същото 
време има входирани 
други предложения за 
промяна в Наредбата, 
които са със срок от 60 

дни за разглеждане и да-
ване на предложения и 
са качени на сайта на 
Община Бургас. Затова 
призоваха вносителя от 
СЕК да оттегли доклад-
ната си, като предложе-
нията в докладната му 
щели да се обсъдят заед-
но с другите предложе-
ния. Бачийски категорич-
но отказа, като поясни, 
че макар че той е вноси-
тел на докладната, тя не 
е само негова инициати-
ва. Четирима от членове-
те на Правната комисия 
се обединили около пред-
лаганите промени в на-
редбата. След като не бе 
приета докладната по 
време на комисията, Ба-
чийски заяви, че това се 
случва, защото доклад-
ната идва от него, а не от 
управляващото мнозин-
ство.

Само трима почетни 
граждани на година

Да се предлагат с брой 
подписи, равни на цяло село

Георги РУСИНОВ

Вече втори месец тър-
говците на „Краснодар“ 
не плащат на бездомни-
ците в лицето на Рамбо 
и компания. Това става 
ясно от отговор на упра-
вителя на „Бургаски па-
зари“ Живко Панайотов 
до Общински съвет. При-
чината за отговора му е 
недоволство от част от 
наемателите преди око-
ло два месеца по реди-
ца проблеми според 
тях. 

Към днешна дата вече 
има и дневна охрана и 
монтирани камери за 
видеонаблюдение, във 
връзка със зачестилите 
джебчийски кражби от 
пазара.

„Бездомниците вече 
не се допускат на тери-
торията на пазара. За 
периода от 21 октомври 
насам няма констатира-
но нито едно недовол-
ство от страна на нае-
мателите. Предупредени 
са да не ползват срещу 
заплащане труда на ко-
гото и да е от бездомни-
ците“, отговаря Панайо-
тов пред Комисията по 
обществен ред и сигур-
ност. Наши читатели за-

явиха, че Рамбо все пак 
се вижда да обикаля и 
да спи в района на 
„Краснодар“.

Панайотов обяснява, 

че е решен и проблемът 
с възникналите течения 
на пазара, като са мон-
тирани нови ветробра-
ни, а старите са удълже-

ни до пода. Наемателите 
се оплакваха и от поява-
та на плъхове на пазара, 
затова дружеството е 
закупило отрова, която 
е раздадена на всеки 
един от търговците. Гри-
зачи вече не се появява-
ли.

„По въпроса за изпъл-
нение на изискванията 
на Министерство на 
здравеопазването, ма-
сите на наемателите се 
дръпнаха на разстояние 
1.5 метра и почистиха от 
амбалаж работните си 
места. Хигиенизиране 
се извършва по график“, 
пише управителят.

Друг проблем, който 
търговците поставиха 
пред Панайотов, бе за 
течовете от покрива. 

„Възложена е задача 
на фирма с технически 
познания да обследва 
причините и да даде 
предложения за справя-
не с изливащото се до-
пълнително количество 
вода от покрива на па-
зара. Към днешна дата 
наемателите са доволни 
от всичко изпълнено по 
поетите ангажименти“, 
завършва отговора си 
управителят.

Клошарите „Рамбо и приятели“ вече не са 
общаци на търговците от „Краснодар“

Светлин СВЕТЛЕВ

Общинският съвет-
ник от ДБГ Живко Та-
баков изрази остро не-
доволство срещу про-
т и в о е п и д е м и ч н и т е 
мерки, които остават в 
сила до 31 януари и по-
скоро в частта им за-
ведения за хранене и 
нощни клубове. 

На практика от 22 де-
кември ще работят 
ресторантите по хоте-
лите ол инклузив, кое-
то се прави с цел спа-
сяването на зимния се-
зон по курортите и но-
вогодишните празници 
там. 

„Време е всички ра-
ботещи в ресторантите и 
търговията да се обединят 
и покажат, че са единни!!! 
За всички, които все още 
не са разбрали поредната 
лъжа на правителството, 
поредната подигравка - 
действащите противоепи-
демични мерки, въведени 
на 27 ноември 2020 г., ще 
продължат до 31 януари 
2021 г. Това означава жес-
ток удар за целия туристи-
чески бранш и бизнес. Този 
сектор претърпя най-голе-
ми поражения и не беше 
дори нищожно компенси-
ран. За пореден път, при 
поредното затваряне, всич-

ки работещи проявиха тър-
пимост, вярвайки, че ще 
помогнат на мерките, вяр-
вайки, че правителството 
знае какво прави. Уви, това 
се оказа поредният хаос! 
Работещите в туризма и 
търговията трябваше отдав-
на да излязат на протести 
по много въпроси и прави-
телството да разбере, че 
това не е бранш втора ръ-
ка. Призоваваме всички 
засегнати към протестни 
действия на 21 декември, 
когато трябваше да падне 
локдаунът. Това безобра-
зие трябва да спре!“, пише 
Табаков.

Живко Табаков  
се ядоса на мерките, 
призовава на протест 
туристическия бранш
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Весела ГОРаНОВа

Бургас е с най-висока заболевае-
мост в страната - 778 случая на 
100 000 жители през последните 14 
дни, това заяви главният държавен 

инспектор доц. Ангел Кунчев по вре-
ме на традиционния брифинг, който 
дадоха здравните власти. Най-ма-
лък е процентът в Кърджали от ця-
лата страна. Бургас е със 70% заети 
болнични легла, сочат още послед-

ните данни.
Според други данни, страната ни е 

на второ място по смъртност в стра-
ната с 21,4%. Ние сме на 14-о място 
в Европа по заболеваемост и на 
трето на Балканския полуостров.

Въпреки тази тревожна статисти-
ка от здравните власти, вчера 101 
бяха новите случаи на COVID в об-
ластта, като нямаше медицински 
лица и учители, четирима са почи-
нали.

Бургас с най-висока заболеваемост от COVID

„Черноморски фар“

Младоженци, които 
живеят в Швеция, дари-
ха парите от букетите на 
своята сватба на Първо 
детско отделение на УМ-
БАЛ-Бургас. Ренета и 
Стоян Николови са заед-
но от 11 години, но ста-
наха семейство на 2 ок-
томври т.г. в Поморие. 
Гостите на сватбата съ-
що приели идеята - вмес-
то да купуват цветя, да 
отделят средствата за 
благотворителна кауза. 

„И в Швеция има подоб-
ни традиции, но идеята ми 
дойде от България. Четох 
няколко статии за двойки, 
които даряват сумите от 
букетите и още преди да 
се оженим споделих с бъ-
дещия ми съпруг, че ис-
кам и ние да го направим. 
Работя в детска градина и 
затова решихме да дарим 
средствата за детското 
отделение“, разказа мла-
доженката. 

С дарената сума е за-
купена нужна за отделе-
нието апаратура – пул-
соксиметри, дигитален 
термометър и обикнове-
ни термометри, детски 

апарат за кръвно наляга-
не и лекарска чанта, обо-
рудвана с всичко необ-
ходимо за спешен транс-
порт. „Всичко вече е до-
ставено в отделението, 

започваме да го използ-
ваме и благодарим на те-
зи млади хора за жеста“, 
сподели началникът на 
Първо детско отделение 
д-р Борис Ангелов. 

Ренета и Стоян са по-
редната двойка, която 
посвещава сватбата си 
на благотворителна кау-
за. Само за тази година 
четири млади семейства 
подкрепиха медиците от 
Отделенията по неонато-
логия и Първо детско от-
деление на УМБАЛ-Бур-
гас с дарения за необхо-
дима апаратура и консу-
мативи. 

Младоженци дариха пари от 
букети за детско отделение

ОТ Швеция  

с любОв 

„Черноморски фар“

Размерът и начинът на из-
числяване на таксите за об-
щински детски ясли и гради-
ни в Бургас да бъде проме-
нен, предлага кметът в до-
кладна записка, касаеща 
изменение на местните так-
си и цени на услуги. Форми-
рането на таксата ще бъде 
вече на основа броя на дни-
те, в които детето посещава 
детската градина и реално 
ползва услугата. Ако детето 
е отсъствало в определени 
дни на месеца, родителите 
ще заплатят само за дните, 
в които е ползвана услуга-
та. Такса няма да се дължи 
за дните, през които детето 
не посещава детска гради-
на.

Предложението е таксата 
за ползване на целодневна 
детска ясла, заплащана от 
родителите, да бъде 1.80 лв. 
на присъствен ден., а за 1-ва 
и 2-ра група в целодневна 
детска градина - 2.00 лв.

За задължителното пре-
дучилищно образование - 
3-та и 4-та градинска група 
или 5- и 6-годишните деца, 
таксата за 1 храноден на де-
те ще бъде 2.20 лв. От тази 
сума родителите ще запла-
щат само 1.80 лв. Останала-
та част от 0,40 лв. за храно-
ден на дете ще бъде поема-
на от Община Бургас. Това 
ще гарантира по-голяма яс-
нота и справедливост за ро-
дителите при определяне и 
заплащане на размера на 
месечните такси за ползва-
не на детска ясла и гради-
на.

Освободени от такса хра-
ноден в задължителното 
предучилищно образование 
са децата, на които един от 
родителите е с и над 70% 
намалена работоспособ-
ност с решение на ТЕЛК/
НЕЛК, деца сираци, деца 
със заболявания и уврежда-
ния с и над 50% по решение 
на ТЕЛК/НЕЛК, 3-то и след-
ващо дете на многодетни 

родители, близнаци, полу-
сираци, деца, на които един 
от родителите е студент, де-

те, настанено, отглеждано 
от роднини или в приемно 
семейство, деца на родите-

ли, чийто доход на семей-
ството е равен или по-нисък 
от минималната работна за-

плата на страната, деца със 
специални образователни 
потребности.

Промените в определяне-
то размера на таксите за 
ползване на детска кухня, 
яслени и детски групи са 
във връзка с изменения в 
Закона за предучилищното 
и училищното образование, 
които регламентират задъл-
жителния характер на пре-
дучилищното образование 
и здравословното хранене 
на децата от 1 до 7-годишна 
възраст в общински детски 
заведения.

Още преди няколко годи-
ни Община Бургас първа в 
страната предостави въз-
можност на родителите бър-
зо и лесно да плащат такси-
те за детски ясли и градини, 
използвайки електронната 
система: https://www.
dzburgas.org/payments/ и 
разработи общинска про-
грама за здравословно хра-
нене на децата с четири 
хранения на ден, при балан-
сирано меню от полезни 
храни с гарантиран произ-
ход, съобразено с възрасто-
вите характеристики на под-
растващите.

Кметът Николов предлага таксата за детска 
градина да е според броя на присъствените дни 
Това ще гарантира по-голяма 
справедливост за родителите



Ина ПЕТРОВА 

Работещите в сферата 
на туризма за пореден 
път са поставени на ко-
лене. Поредното затва-
ряне се отразява пагуб-
но на бизнеса им. За да 
се изправят отново на 
крака, те разчитат ос-
новно на подпомагащи-
те програми от държава-
та. Според хората в бран-
ша, те не са достатъчни, 
освен това дотирането 
трябва да се случи в най-
бърз порядък. За спеш-
ни мерки към бранша на-
стоя и Бургаската регио-
нална туристическа ка-
мара. Едно от исканията 
им е държавата да поеме 
общественото осигурява-
не в секторите, свързани 
с хотелиерство и ресто-
рантьорство. Това тряб-
ва да се случи до края на 
годината, смятат от бран-
шовата структура. 

Според нейния пред-

седател Иван Иванов, 
помощта е закъсняла.  
„Министерството на ту-
ризма договори 50 млн. 
лева за подпомагане на 
туроператори и тураген-
ти. Тепърва предстои 
тя да бъде одобрена в 

Европейската комисия. 
Това означава, че ние от-
ново ще закъснеем с по-
лучаването на тази по-
мощ и при нас ще бъде 
получена в края на месе-
ца, а може би и в първи-
те дни на януари догоди-
на“, посочи Иванов. Той 
коментира и факта, че 
мярката 60/40, получила 
нов дизайн като 80/20, в 
Евросъюза е в друг фор-
мат: 90 на 10.

Той смята, че е необхо-
дима директна помощ за 
затворените професии, 

каквито са туроператори, 
турагенти, екскурзоводи 
и работещите в случай-
ния превоз. Те нямат ни-
какви обороти и по тази 
причина не могат  да при-
ложат мярката 80/20, за-
това на ход е държавата, 
казват от гилдията.  

Поредното хлопване 
на кепенците на 27 но-
ември постави на истин-
ско изпитание туропера-
торските фирми в Бургас. 
Петър Радулов е мени-
джър в местна туропе-
раторска фирма. В офи-

са повечето му служите-
ли в момента са болни. 
Всички потвърдени екс-
курзии и почивки са ану-
лирани, а на пожелали-
те са възстановени вне-
сените суми. Казва, че 
загубите им са почти на 
100% и за да заработят 
отново, трябва да теглят 
нови кредити. Досега е 
ползвал мярката 80/20, 
но парите идвали със 
закъснение. Сега полу-
чавали септемврийски-
те суми. Кандидатствал 
и за целева безвъзмезд-
на финансова помощ по 
програмата „Иновации и 
конкурентоспособност“, 
но не бил допуснат. 

„Получих отказ само 
заради това, че подпи-
сът на единия собственик 
не фигурирал. Търсят за 
какво да откажат. Пуснал 
съм възражение, но не 
знам дали изобщо някой 
ще му обърне внимание. 
Комуникацията е мно-
го трудна с тези оцени-
телни комисии“, споде-
ля Радулов. 

Настоява за по-облек-
чени процедури по кан-
дидатстване и одобрява-
не на проектните пред-
ложения. „Нека мерките 
и режимите за оценява-
не да са по-облекчени и 
по-бързо се изплаща са-
мото подпомагане“, каз-
ва Радулов.
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Туризмът настоява  
Консултират в приемна 
по програмите за 
затворените бизнеси

Дона МИТЕВА

Надеждата за купонджийско посре-
щане на новата 2021 година в съседна 
Турция рухна окончателно. А като цяло 
изобщо посрещането на Нова година 
зад граница няма да се случи за бол-
шинството. „Остана отворена Африка 
– там може да се пътува, но пък стру-
ва много пари”, коментира Йоана 
Демирева, турагент.

До последния момент нейните кли-
енти, които й се доверяват от доста го-
дини очакваха, че ще им се случи при-
ключението Турция, но уви. Преди дни 
тя получи писмо от своя контрагент, в 
което се казва: „Пиша ви относно нови-
те мерки, които обяви правителството 
на Република Турция при провеждане-
то на новогодишните празници.

Новите заповеди, гласят, че гражда-
ните няма да  имат право за излизат 
навън от 9 часа вечерта местно време 
на 31.12.2020 година до 5 часа сутрин-
та на 4.01.2021 година.

Също така се забранява организира-
нето на всички групови мероприятия.

Като вземем предвид горепосочени-
те мерки, взехме решение да анулира-
ме всички резервации, които са постъ-

пили при нас за Нова година. Смятаме, 
че това е най-разумното решение, кое-
то можем да вземем, тъй като на първо 
място е най-важно да запазим здраве-
то на нашите туристи.”

Откакто има GoTravel, оттогава в 
речника ми няма фразата „Няма да 
стане“. Сега се налага да я произне-
са. Без значение дали ще ни освобо-
дят, или не след 21.12 от наложените у 
нас мерки, Турция ни отказа да праз-
нуваме там. Това е първата Нова го-
дина от 2014 насам, в която няма да 
отидем никъде”, казва Демирева, до-

пълвайки, че и за Сърбия не си стру-
ва, защото ако кувертът струва трис-
та лева, трябва да се дадат още допъл-
нителни едни поне 200 за PCR тесто-
ве. Това оскъпяване и рискът от неиз-
вестното просто не си струват. Такова 
е мнението на турагентката от Свети 
Влас. Нейното становище споделят по-
вечето й колеги. Някои отиват и по-да-
леч, като прилагат мисленето, че не си 
струва и организирането на пътуване 
в страната, ако се сервира храна по 
стаите, при положение че мерките не 
бъдат разхлабени.

Турция отряза българите  
за новогодишни купони

• Влизат в сила нови 
мерки в южната ни 
съседка
• Остават само родни 
дестинации

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

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

НИНО АЛЕКСИЕВ СТЕФАНОВ, уведомява всички заинтересовани 
лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Изработване на 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.9.267(УПИ IV-377), 
по КК на м."Сулу дере", гр. Бургас, Общ. Бургас”.

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

Община Бургас, гр. Бургас, ул. ,,Александровска" №26
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

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

Весела ГОРАНОВА

С близо 51% са спаднали нощувки-
те в хотели през октомври тази година 
спрямо същия месец на миналата годи-
на, сочи справка на НСИ.

През месеца са работили 99 места 
за настаняване, което прави с 10% по-
малко.

Регистриран е срив на чужди гражда-
ни със 73,8 %. Намаление е отчетено и 
при пренощувалите българи - с 19.7%. 
От всички пренощували лица 18.3% са 
чужденци, като по-голямата част от тях 

(65.9%) са нощували в места за наста-
няване с 4 и 5 звезди и са реализирали 
средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите 
българи са 12.4 хил., като 52.2% от тях са 
нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са ре-
ализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата 
за настаняване през октомври 2020 г. е 
10.7%, като намалява с 1.3 процентни 
пункта в сравнение с октомври 2019 го-
дина. Най-висока е заетостта на леглата 
в хотелите с 1 и 2 звезди - 17.9%, следва-
ни от местата за настаняване с 3 звезди 
- 10.0%, и с 4 и 5 звезди - 7.2% .

Наполовина са спаднали 
нощувките за октомври в Бургас

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

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

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЦИГУЛАРОВ, уведомява всички заинтересова-
ни лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Изграждане на 
открит басейн до 100 куб.м.”, в ПИ с идентификатор 10361.501.84 
по КККР на с. Велика, Община Царево, Област Бургас”.

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

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

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ВАЛПА-04” ЕООД, уве-

домява всички заинтересувани физически и юридически лица, че 
има инвестиционно предложение за изграждане на: „Фотоволтаична 
централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ в УПИ 
I-24 (ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК), землище гр. Айтос, 
м. „Карнобатски път“, Община Айтос и трасе на кабелна линия 20 
kV от имота до мястото на присъединяване“.

Лице за контакти: Валентин Пенев
Тел. 0877 344 644

на
 д
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я
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м
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Експертите на Община Бургас ще съдействат и при 
подаване на проектни предложения по отворени-
те процедури в ИСУН 2020. Приемната на ул. "Княз 
Александър Батенберг" №28 е отворена всеки ден от 
9:00 до 17:30 часа, включително събота и неделя. 
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за бързо подпомагане 
Междувременно в 

Бургас отвори врати при-
емна за консултиране на 
бизнеса. Само за седми-
ца в Бизнес инкубатора 
са консултирали повече 
от 50 местни фирми. От 
всички постъпили досе-
га запитвания най-голям 
е интересът към мерки-
те от Агенцията по зае-
тостта - "Запази ме", про-
дължението на мярката 
"60/40" и "Краткосрочна 
подкрепа за заетост в 
отговор на пандемията 
от COVID-19".

„Имаше различни въ-
проси и ние им отгово-
рихме. Тепърва пред-
стои да им помагаме със 
заявленията и деклара-
циите по програмите. 

Насреща сме. Хората, ко-
ито се обаждат, са чес-
то от магазини и търгов-
ски дружества, свърза-
ни с магазини в моло-
вете. Служителите там 
в момента са без рабо-
та и могат да кандидат-
стват по програмата“, 
казва Росица Чобанова 
от Бизнес инкубатора.  

По-голямата част от за-
питванията са по теле-
фон и електронна поща. 
Експертите в приемната 
предоставят информа-
ция и оказват текуща по-
мощ за попълване на до-
кументи към отворените 
за кандидатстване мерки 
и проекти. От приемната 
коментираха, че се надя-
ват скоро да бъдат обя-

вени правилата за кан-
дидатстване по предсто-
ящата схема за подпома-
гане на бизнеса "Процент 
от оборота", тъй като към 
нея също има проявен 
интерес от представите-
ли на бургаските фирми.

„Хората очакват и нови 
мерки за подпомага-
не, готови сме да им по-
могнем с разяснение и 
попълване на заявле-
ния по обявените мер-
ки“, допълни Чобанова. 
Приемната на ул. "Княз 
Александър Батенберг" 
28 е отворена всеки ден 
от 9 до 17:30 часа, вклю-
чително събота и неделя.  
Горещият телефон, на кой-
то може да се обаждат, е  
0882 274 010.

„Черноморски фар“

Предстои да бъдат отворени още 
три програми в подкрепа на биз-
неса. Едната е насочена към ту-
ристическия бранш, а другите две 
към микро-, малки и средни пред-
приятия, преустановили или огра-
ничили дейността си в резултат от 
приложението на противоепиде-
мичните мерки.

Държавата ще предостави по-
мощ на туроператорите и турис-
тически агенти в размер на 4% от 
сумата на декларирания от тях го-
дишен оборот без ДДС за 2019 г. 
Средствата ще се използват при-
оритетно за компенсиране на за-
губи, произтичащи от отказали 
се от ваучери клиенти, както и от 
удържани от доставчици на услу-
ги суми. Те ще се предоставят на 
туристическите оператори и ту-
ристическите агенти по ред, оп-
ределен с наредба на министъра 
на туризма. Помощта се отпуска 
и изплаща след нотификация от 
Европейската комисия.

Друга предстояща мярка е свър-
зана с подпомагане на микро-, 
малки и средни предприятия със 
средства от оперативна програ-
ма "Иновации и конкурентоспо-
собност". Процедурата е в под-
крепа на предприятия, преуста-

новили или ограничили дейност-
та си в резултат от прилагането 
на противоепидемичните мерки. 
Приемането на документи за кан-
дидатстване, обработката и изпра-
щането на помощта се предвижда 
да се извършва от НАП изцяло по 
електронен път.

Предстои да бъде отворена опе-
ративна програма „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020“, 
BG16RFOP002-2.089 - "Подкрепа 

за малки предприятия с оборот 
над 500 000 лв., за преодолява-
не на икономическите послед-
ствия от пандемията COVID-19". По 
тази програма българските малки 
предприятия, които отговарят на 
условията на управляващия ор-
ган и са реализирали оборот, ра-
вен или надвишаващ 500 000 лв. 
през 2019 г., ще могат да канди-
датстват за осигуряване на опе-
ративен капитал.

Отварят още три програми  
в подкрепа на бизнеса

Община Бургас помага с подготовката на документи за кандидатстване 

Ресторантите и нощните клубове няма да отворят и след 21-и декември според 
последната ограничителна заповед на здравния министър

О Б Я В А
Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за 

ранно детско развитие в община Камено”, финан-
сиран от Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансира-
на от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз по процедура за безвъзмездна финансова по-
мощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно дет-
ско развитие”, Община Камено обявява КОНКУРС 
за длъжността шофьор – 1 щ.бр. на трудов дого-
вор в Център за ранно детско развитие, 180 часа 
месечно, срочен трудов договор, продължителност 
11 месеца – 1980 часа за целия период. 

Описание на длъжността: Осъществява пре-
воз, необходим за осъществяване на планирани-
те дейности на Центъра Явява се на работа без 
да е употребил алкохол или друго упойващо ве-
щество и спазва стриктно графика за работното 
време; Полага необходимите грижи за нормално-
то функциониране на моторното превозно сред-
ство, като проверява изправността на системите 
му; при възникнал технически проблем своевре-
менно информира ръководителя на Центъра. Гри-
жи се за поддържане чистотата в/на автомоби-
ла; Преди излизане на път извършва пълен пре-
глед на МПС-то; Получава пътен лист и разписа-
ние за маршрута; Описва в пътния лист/пътната 
книжка данните за извършените курсове и се от-
чита ежемесечно за средствата, изразходвани за 
гориво, смазочни материали и други консумати-
ви за автомобила.

Минимални изисквания за заемане на длъж-
ността: 

• Средно образование;
• Да притежават валидно свидетелство за уп-

равление на МПС;
• Да не са осъждани за умишлени престъпле-

ния от общ характер или да не са лишавани по съ-
дебен или административен ред от правото да уп-
равляват моторно превозно средство;

• Да са психологически годни по смисъла на на-
редбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движе-
нието по пътищата.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявления за кандидатстване ще се приемат  до 

.15.01.2021 г. (вкл).
Документите се подават до кмета на Община 

Камено лично от всеки кандидат или чрез пълно-
мощник в деловодството на общината,  адрес гр. 
Камено, ул.„Освобождение” № 101.

Документите се подават в запечатан плик с по-
сочени имената на кандидата, точен адрес, телефон 
за връзка и позицията за която кандидатства.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-
СТВАНЕ:

1. Заявление за кандидатстване по образец – 

Приложение 1.
2. Автобиография по образец – Приложение 2.
3. Декларация по чл. 107а от КТ – Приложение 3.
4. Декларация по образец – Приложение 4.
5. Декларация по образец – Приложение 5.
6. Документ за самоличност (за справка).
7. Копие на диплома за завършено образова-

ние – заверено вярно с оригинала от кандидата.
8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или 

друг документ удостоверяващ опита по изпълнение 
на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв 
в автобиографията си и това му носи предимство) – 
заверено вярно с оригинала от кандидата.

9. Копия от документи за допълнителна квали-
фикация (удостоверения, сертификати за преми-
нати обучения и др. при наличието на такива) - за-
верени вярно с оригинала от кандидата.

Забележка: За документ, доказващ наличието 
на компютърна грамотност се считат и часовете 
по информационни технологии/информатика от 
дипломата за завършено образование. 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1.Проверка на съответствието на представени-

те документи с обявените изисквания.

2.Интервю с допуснатите кандидати.
До участие в конкурса не се допускат лица, ко-

ито не са представили всички необходими доку-
менти или представените документи не удостове-
ряват изпълнението на изискванията на заемана-
та длъжност.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до 
интервю кандидати, както и резултатите от подбо-
ра ще бъдат публикувани на таблото с обявите в 
сградата на Община Камено и на сайта на общи-
ната www.kameno.bg .

Всички документи по образец, които трябва да 
бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят 
от сайта на Община Камено или да бъдат получени 
на място деловодството на общината – ЦУИГ,  ад-
рес гр. Камено, ул. „Освобождение” № 101.

Възнагражденията се заплащат от бюджета на 
Проект „Услуги за ранно детско развитие в общи-
на Камено”, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., 
съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз по процедура за безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги 
за ранно детско развитие”.

ВАЖНО: Одобреният кандидат следва да пред-
стави следните допълнителни документи преди 
сключване на договор за обявената длъжност:

1. Свидетелство за съдимост
2. Карта за предварителен медицински преглед

ЖЕЛьО ВАРДУНСКИ
Кмет на община Камено

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0045 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА КАМЕНО“
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

ОБЯВЛЕНИЕ

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 
5 от Закона за държавната собственост, Протоколно 
решение № ПД-234/11.11.2020 на Министъра на транс-
порта, информационните технологии и съобщенията и 
Заповед на Изпълнителния директор на "Пристанище 
Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на обособена 
открита площ от 15.00 кв.м., публична държавна собстве-
ност, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас" 
ЕАД, намираща се на покривното пространство на адми-
нистративна сграда с идентификатор 07079.618.22.132, съ-
гласно приложена към тръжната документация скица. 

Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседание-
то- закрито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 
16.30 часа на 29.01.202021 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 
16.30 часа на 30.01.2021 г. 

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеж-
дат. 

Търгът ще се проведе на 31.01.2021 г. от 10.00 ч.
Мястото, където се закупува тръжната документация 

е административната сграда на "Пристанище Бургас" 
ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната до-
кументация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзста-
новими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за 
провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на 
„Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен 
плик, върху който е отбелязано пълното наименование 
на обекта, за който се участва в търга, името, точен и 
актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и/или електронен ад-
рес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище 
Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на обект- 
обособена открита площ от 15 кв.м., намираща се по-
кривното пространство на административна сграда с 
идентификатор 07079.618.22.132.

Повече информация може да намерите на  
www.port-burgas.com.
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Съветници питат, 
администрацията отговаряинж. Стефан АПОСТОЛОВ

Иван Андреев Богоров е ви-
ден български книжовник-ен-
циклопедист от Възраждането, 
създател на първия български 
вестник в Лайпциг, Германия, 
през 1846 година, почетен член 
на Българското книжовно дру-
жество (БАН от 1884 г.) Голям 
родолюбец и патриот, журна-
лист и езиковед, радетел за чист 
български книжовен език (най-
вече от гърцизми и турцизми).

Иван Богоров е светло име в 
нашето Възраждане.

По образование той е медик, 
но с голям интерес се занимава 
с промишленост, икономика, 
стопански въпроси (стоковед-
ски въпроси), транспорт, гео-
графия, журналистика и езико-
знание. Личност с всестранни 
интереси.

Иван Богоров е роден в Кар-
лово през декември 1820 г. и та-
зи година ние честваме негова-
та 200 годишнина от рождение-
то му. 

Малкият Иван Богоров 
учи в родния си град при 
известния за времето си 
възрожденски учител Рай-
но Попович. Ученолюбието 
го отвежда във Великата 
народна школа към Все-
ленската патриаршия в Ку-
ручешме в Цариград, къде-
то учат Георги С. Раковски, 
Алеко Богориди, Гавраил 
Кръстевич, Сава Доброп-
лодни и други видни наши 
личности от това време.

Куручешме (в превод Су-
хата чешма) е известен 
квартал в Цариград, който 
съществува и до днес в ра-
йон Бешикташ, на брега на 
Босфора точно до първия 
мост. Великата народна 
школа се помещава там до-
към 1900 година, след което 
е преместена в квартал Фе-
нер в сградата на Вселен-
ската патриаршия, в непо-
средствена близост до бъл-
гарската желязна църква 
„Св. Стефан“, на брега на 
Златния рог. 

Всички предмети се изучават 
на гръцки език, учениците полу-
чават познания по старогръцки 
и латински език, също така по 
турски и френски език.

19-годишен продължава обра-
зованието си в Русия – в прес-
тижния Ришельовски лицей 
(гимназия) в Одеса (1840-1844 
г.), където учат Найден Геров, 
Ботьо Петков, Добри Чинтулов, 
Никола Палаузов, Владимир 
Палаузов, Сава Радулов и други 
личности. 

Ришельовският лицей е съз-
даден от градоначалника, фран-
цузина Арман-Еманюел дю Пле-
си дьо Ришельо и съществува от 
1817 до 1865 г., когато на негова 
основа е създаден Император-
ският новорусийски универси-
тет. В сградата днес се помеща-
ва Първа одеска гимназия. 

След изучаване на гръцки, 
турски, руски и френски език, 
Иван Богоров записва химия в 
Германия, в Лайпцигския уни-
верситет (1845-1847 г.), където 
наред със специалните предме-
ти изучава перфектно немския 
език. Едва 25-годишен, той съз-
дава в Лайпциг първия българ-

ски вестник „Български 
орел“. Макар от вестника 
да излизат само 3 броя, с 
него се поставя началото 
на онази мощна сила – на-
ционална журналистика, 
която достига развитие 
при Любен Каравелов и 
Христо Ботев. Дори само 
това да е извършено от 
Иван Богоров, неговото 
име пак заслужава висока 
почит и искрена възхита.

Той издава вестника в 
Лайпциг в една от най-го-
лемите печатници („Бра-
ткопф и Хертел“) в Герма-
ния по онова време, къде-
то работят над 130 души. 
Печатниците в града тога-
ва са 29 броя, а издател-
ствата са тройно повече, 
има развита наука, индус-
трия и производство, има 
развита икономика и тър-
говия. 

В Лайпцигския универ-

ситет освен задължителните 
предмети по химия, биология и 
физика има един лекторат по 
руски език и един по славянски 
езици и литература, които той 
посещава.

Твърде силно е цялостното 
влияние на престоя му в 700-го-
дишния  Лайпциг, който наред с 
културния живот, индустрия и 
развита търговия, оказва влия-
ние върху цялостния му миро-
глед и той като човек, израснал 
в Карлово, в един район с ма-
нифактурно производство и за-
наяти, проявява интерес към 
развитието на произвежданите 
продукти и търговията. Това се 
разбира от неговите статии, ко-
ито пише тогава в списание 
„Журнал за наука, занятие и 
търговия“. Той пише и на меди-
цински теми. Възрожденската 
медицинска книжнина е дело 
на лекари, химици, учители и 
др., разобличавайки шарлата-
нията и разни самозванци.

След дипломирането си в 
Лайпцигския университет Иван 
Богоров работи в Цариград, къ-
дето основава печатница и из-

дава „Цариградски вест-
ник“ и списание „Бъл-
гарски книжници“, учи-
телства в Стара Загора 
и Шумен.

През 1855 година за-
минава за Париж и 
следва медицина до 
1858 година.

След завършване на 
образованието си във 
Франция, той се завръ-
ща пак в Цариград, къ-
дето живее и работи, 
продължава да пътува 
до Пловдив и Букурещ. 

През 1867 година (10 
години преди освобож-
дението на България от 
турско иго) той е един-
ствен българин, участ-
ник в Славянския кон-
грес в Москва.

Д-р Иван Богоров 
издава 14 различни 
вестника и списания, 
работи в 4 други вест-
ника, написва, пре-
вежда и издава 34 кни-
ги, брошури и речни-
ци. Всестранни са ин-

тересите му при обиколките му 
из България. Той дава сведения 
за бит, дом, обичаи и уредба, 
облекло, фолклор, психология, 
жилища и просвета.

Учител и вестникар, лекар и 
стопановед (стоковед), грама-
тик и географ, преводач и изда-
тел и във всичко пламенен ро-
долюбец и патриот. Пише книга 
по стокознание и стокови гру-
пи.

Д-р Иван Богоров пътува чес-
то до Букурещ, Свищов, Търно-
во, Габрово и накрая се устано-
вява за по-дълго време в Стара 
Загора. 

Навсякъде, където ходи, той 
се опитва да убеди българите 
по тези места да учат българ-
ски, а не гръцки (тогава в църк-
вите службите се водят на гръц-
ки, в училищата се преподава 
на гръцки). В Стара Загора той 
написва първата граматика на 
български език, която след пре-
местването си в Букурещ, отпе-
чатва под името „Първичка бъл-
гарска граматика“.

Д-р Иван Богоров има очи за 
бъдещето. Той вижда бъдещето 
на България в развитието на ин-

дустрията, в техническия 
напредък. Препоръчва 
още тогава построяването 
на нови фабрики, привет-
ства първата „Българска 
мореплавателна дружина 
„Провидение“, говори и 
настоява за железница от 
Пловдив до Бургас. Пуб-
ликува статии в два по-
редни броя на вестник 
„Съветник“ през 1864 г.: 
брой 48 от 24 февруари и 
брой 49 от 27 февруари. 
Поводът за написването е 
конкретен: в края на 1862 
година българските търго-
вци Петър А. Попов, Илия 
В. Дюкмеджиев и братята 
Янко и Петър Карадончо-
ви основават мореплава-
телно сдружение „Прови-
дение“. Със специално 
възвание те приканват съ-
народниците си да участ-
ват в това интересно пред-
приятие. На 13 май 1863 г. 
е утвърден и уставът на 
дружеството, според кой-
то в него могат да участ-
ват само българи.

Новината е посрещната 
много възторжено. За 
кратко време са издадени 
1250 акции. През лятото 

на 1863 година търговецът Илия 
Дюкмеджиев заминава за Ан-
глия – Глазгоу, за да преговаря 
за закупуването на параход. 
Преговорите завършват успеш-
но. Подходящият параход е за-
купен за 12 000 английски лири 
първоначална цена. Останали-
те 4000 лири дружеството се за-
дължава да даде под гаранция 
допълнително. След пробното 
плаване от Глазгоу до Лондон 
на 24 декември 1863 г. парахо-
дът тръгва за Цариград.

Закупеният параход е еднопа-
лубен, товаропътнически, с ме-
тален корпус. Дължината му е 
169 фута (51,52 м), с ширина 24,5 
фута (7,47 м), а дълбочина на 
трюма 12 фута (3,66 м). Парният 
двигател е 120 к. с., за който са 
необходими 10 тона въглища за 
едно денонощие. Екипажът е от 
17 човека. Капитан е Едуард Уи-
лям Стокър, който още в Лон-
дон привлича към екипажа два-
ма българи.

През Венеция и Триест на 8 
февруари 1864 г. корабът прис-
тига в Цариград и е посрещнат 
изключително тържествено от 
многохилядните българи, които 
задръстват кея. Наричат го 
„Азис“ – на името на тогаваш-
ния турски султан Абдул Азис II, 
за да спечелят благоразполо-
жението на властите.

Иван Богоров внимателно 

следи това събитие и пише ста-
тии за него: 

„Остава ни само да честитим 
добрий успех на дружина „Про-
видение“, да й наумим да на-
прави от българите хора за ра-
ботата си“…

Така д-р Богоров изтъква не-
що много важно – създаването 
на една нова, непозната досега, 
морска професия сред българи-
те. Каква далновидност на един 
възрожденец към средата на 
XIX век!

По време на Руско-турската 
освободителна война 1877-1878 
г. той взема най-дейно участие 
като преводач на военното ко-
мандване и руските команди-
ри.

Д-р Иван Богоров е един от 
най-големите радетели за чист 
български книжовен език. 
През 1919 година Иван Вазов 
казва:

„Да, тогава Богоров трябва-
ше, сега сто богоровци трябват 
да ни поправят, защото всички 
сега – турям и себе си в това 
число – грешим против чистота-
та на езика“. А ако продължим 
думите на Вазов – днес ни тряб-
ват 1000 богоровци и повече за 
прочистване на българския език 
от чуждиците, които навлязоха 
през последните 20-25 години, а 
и преди това. 

След Освобождението се ус-
тановява в Пловдив, практику-
ва медицина и продължава кни-
жовната си дейност. 

Д-р Иван Богоров пише за 
Бургас следното:

„Бургас, при залив, с 6 хил. ж. 
турци и гърци“. 

Едва ли към средата на XIX 
век Бургас е наброявал 6 хиля-
ди жители, като се знае, че в 
края на 1879 г. къщите са били 
400 и са преброени 2950 души.

В статия „Железен път от 
Пловдив до Бургас“, печатана 
във вестник „Турция“ – бр. 6 от 
30 август 1864 г., Богоров приту-
ря нов необходим щрих към 
портрета на Бургас – постро-
яването на железопътна линия 
от Пловдив до брега на Черно 
море – Бургас. Това ще помогне 
цялостното обслужване на Юж-
на България и увеличаване на 
търговията и стокооборота към 
света. 

„В Румелия – пише той – такъв 
път да представлява всички ус-
ловия, които са необходими в 
подобен случай, е линията 
Пловдив - Чирпан - Ески Заара 
(дн. Стара Загора) - Ени Заара 
(дн. Нова Загора) - Сливен - Ям-
бол - Карнобат - Айтос - Бургас 
и от там по море във Варна и 
Цариград“.

Автор на първата 
българска граматика 

200 години от рождението  
на вестникаря Иван Богоров
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ПамеТ

Д-р иван Богоров и Бургас?

На името на д-р Иван Богоров има улица в централната градска 
част (ул. „Иван Богоров“), с което е ознаменуван големият радетел 
за чист български книжовен език.

Самата улица „Иван Богоров“ започва от ул. „Цар Симеон I“, от 
гимназия „Г. С. Раковски“ пресича бул. „Демокрация“ и бл. 77 в ж.к. 
„Лазур“ (т. нар. „Краставицата“) продължава към морето и някога 
излизаше на ул. „Велико Търново“ почти до Флората. Днес улицата 
достига до бл. 79 в ж.к. „Лазур“.

До построяването на гимназия „Г. С. Раковски“ (1939-1944 г.) цяла-
та дворна площ пред сиропиталището „Ал. Георгиев – Коджакафа-
лията“ се именува градина „Стара планина“ и старото име на ул. 
„Иван Богоров“ е ул. „Стара планина“. В картите на Бургас от 1920 
година и след това много добре се виждат наименованията на всич-
ки улици, площади и градини (справка книгата „Бургас и морето“, 
2016).

През 1981 година на една от общинските сесии се постави въпро-
сът и се разгледа проект за улиците „Алеко Богориди“, „Св. св. Ки-
рил и Методий“ и „Иван Богоров“ да бъдат оформени като изходни 
пешеходни зони, от централната градска част към Морската гради-
на. Днес виждаме, че това стана само за ул. „Алеко Богориди“.

Дона МиТЕВА

Жана Топчиева е младши 
експерт във филиала в Сун-
гурларе на Бюрото по труда – 
Карнобат. Тя обаче е и гор-
дост за Дирекция „Регионал-
на служба по заетостта” – 
Бургас, защото наред с ка-
чествата, които притежава 
като техен служител, тя има и 
интересно хоби. Фотография-
та е нейната страст. И както 
самата Жана казва: „С фото-
графия се занимавам преди 
да стана част от големия еки-
па на ДРСЗ”. 

А Пенка Кирилова, дирек-
тор на Регионалната служба 
по заетостта в Бургас, комен-
тира: „Всяка година в края 
Агенцията организира кон-
курс за таланти. Жана се 
представя вече няколко годи-
ни със свои снимки. Оценява-
ме не само добрата работа 
на нашите служители, но и 
онова, което правят извън 
работните задължения. Под-
крепяме и техните странични 
увлечения, а чрез конкурса 
те получават и своето при-
знание”.

Подаръкът

При Жана всичко започва 
когато получава подарък фо-
тоапарат „Пентакс” и има по-
вече свободно време. „Хоби-
то ми датира отпреди да за-
почна работа към Агенцията 
по заетостта. Тогава имах по-
вече свободно време и се за-
нимавах активно със снима-
не. Сега работата е тази, на 
която съм повече отдадена”, 
разказва Топчиева, подчер-
тавайки, че влечението си го 
има и апаратът е почти вина-
ги с нея. 

Усвояването на фотоапара-
та не е трудно, благодарение 
на свободното време. Започ-
ва ровенето в интернет, къде-
то има безкрайно много ин-
формация. Намират се уроци, 
съвети. „Започнах от нулата, 
от А и Б. Първо гледах сним-
ките на другите в българските 
фотофоруми и четях споделе-
ното там. Започнах да усе-
щам кое е хубавото и стой-
ностното в една снимка, а то-
ва не става за един ден. Че-
тях непрекъснато. От начало-
то се бях запалила от черно-
бялата фотография, но после 
вече се определих към цве-
та”, връща спомените си Топ-
чиева за онзи период, когато 
ненаситно поглъща всяка ин-
формация, а леката усмивка 
доказва, че фотографията й 
доставя истинска наслада. 

Тайната

Няма предпочитания какво 
да снима. За нея тайната е в 
това да се улови моментът. 
Признава, че добрите снимки 
в повечето случаи са въпрос 
на късмет. „Една от послед-
ните ми снимки, които харес-
вам и изпратих за конкурса 
на Агенцията по заетостта, е 
точно въпрос на късмет. Тя е 
ято скорци и ястреб. Как се 
променя формата на летежа 
на ятото. Различни форми. 
Такова нещо рядко се виж-

да”, разказва с увлечение за 
уловения миг служителката.

Жана е участвала и в из-
ложби и конкурси и като се 
обърне назад във времето, 
стига до решението, че отно-
во трябва да започне да сни-
ма активно. Постижения са 
представянията й в изложби-
те на Фотофорум в подлеза 
на НДК – София. А от Москва, 
столицата на Русия, има вто-
ра награда. „Конкурсът бе на 
фотосайт.ру. В него спечелих 
второ място. Наложи се се-
кретарят на българското по-
солство в Москва да ме пред-
ставлява и да получи от мое 
име наградата. След това ми 
я изпратиха с дипломатиче-
ска поща”, разказва за успе-
ха си Жана.

Така апаратчето „Сони” и 
грамотата достигат до нея в 
Сунгурларе. По-важен за нея 
си остава самият факт, че 
при селекциите нейната фо-
тография е избрана, а и това, 
че на финала е класирана на 
престижното второ място. 
Месец заедно с останалите 
наградени фотоси този на 
българката е част от голяма 
изложба. После е прибран в 
посолството, където се нами-
ра и сега.

Жана Топчиева има награ-

да и в конкурса на Агенцията 
по заетостта. В годината, ко-
гато стартира - преди три го-
дини, тя получава и първата 
награда. А миналата година е 
отличена с грамота, когато 
условията на конкурса са по 
друг начин.

Тази година участва отно-
во с три фотографии. Първата 
е снимка на обущар в ателие-

то му – художествена фото-
графия. „Този човек дори мо-
же да не е жив. Това време 
вече го няма, а и самите обу-
щари са на изчезване”, раз-
казва за снимката си Жана. 
Втората е на птиците – ятото 
скорци. „Пътувахме между 
Карнобат и Сунгурларе, като 
ги видях. Прибирахме се. Апа-
ратът бе с мен. Като ги видях, 
спряхме и снимах. Това е да 
уловиш мига”, разказва исто-
рията на втората си снимка 
любителката фотограф. А тре-
тата определя като художест-
вен пейзаж, признавайки, че 
я влече повече това да е кра-
сиво, а не документално. Раз-
казва още, че има и снимки, 
направени в и около Сунгур-
ларе, разбира се, не много.

работата

Работата с хора със сигур-
ност се отразява и на окото 
на фотографа. А търсенето на 
красотата във всичките й 
форми личи и в професионал-
ното кредо на Жана Топчие-
ва: „Всеки човек е уникален. 
Макар че работата ни е по-
скоро технология и е унифи-
цирана като етапи и начин – 
всеки човек е отделен сам за 
себе си”. Така подхожда към 
онези, които се обръщат към 

нея - машинният инженер по 
професия, който години е ра-
ботил и като помощник ди-
ректор в училище. Стремежът 
й е всеки да получи най-до-
брото и по най-добрия начин, 
когато попадне в службата.

Сунгурларе е малък град и 
всички се познават. Отноше-
нията са позитивни. Жана е в 
системата от 2014 година и 
въпреки че не е местна, вече 
всички я познават. Затова и 
казва, че няма остро негатив-
ни отношения към нея самата 
и колегите й, за разлика от 
други населени места.

равносметката

Случката, която ще запом-
ни в общ план за тази година 
не е една – тя е просто панде-
мията, която както при всич-
ки, така и при нея и семей-

ството й обърква планове, ка-
ра ги да се пренастроят.

В служебен план, разказ-
ва, че през септември успя-
ват с колегите си да намерят 
работа на жена, трайно без-
работна, без образование, 
болна. „Успяхме да накараме 
работодателя да я хареса и 
да я вземе на работа. Тя има-
ше голямо желание за рабо-
та. Лично аз останах много 
доволна от това, защото за 
нея беше много необходимо 
това – така животът й се обър-
на в друга посока. Това е от 
обикновените случаи, които 
обаче носят сериозно удо-
влетворение. Когато успея да 
помогна, изпитвам истинско 
удовлетворение. Приемам то-
ва, което правя не само като 
работа за заплата, а като не-
обходимост да помогна”, за-
вършва разказа младши екс-
пертката.

В личен план се радва, че 
близките й са здрави и си по-
желава здраве и за бъдеще, 
на фона на случващото се в 
цял свят. Моли се да минат 
всички през това изпитание 
със сили и оптимизъм. 

„Мисля си, че все още има 
шанс човек да се развива и в 
работата, и в хобито” опти-
мистично гледа на живота 
жената, плахо прекрачила 
във втората половина от жи-
вота си. Признава, че малко 
след петдесетте се чувства 
заредена с енергия и позити-
визъм, за да работи и да сни-
ма. „Не се давам и на тези, 
които са около четиридесет-
те. Сред тях има такива, кои-
то имат далеч по-малко енер-
гия от мен”, смее се Жана.

Авторството

Засягаме и една друга бо-
лна тема за фотографите – 
експлоатацията на авторските 
снимки. Тя знае, че когато са 
публични - те често илюстри-
рат издания или се ползват от 
сайтове. „Щом сме ги качили 
в публичното пространство, 
аз лично знам, че снимките 
ще бъдат използвани и това 
не ме притеснява. Дори 
вътрешно понякога ме радва, 
че е избрана моя фотография. 
Но имам случай, в който с моя 
снимка една дама чужденка 
участва в конкурс и спечели 
1000 долара”, разказва люби-
телката фотограф. Въпреки то-
ва не се чувства ограбена, за-
щото знае, че със сигурност 
ще направи още красиви ка-
дри, с които ще се гордее и ще 
носи радост на онези, които 
ги видят.

Жана Топчиева е доказа-
телство за това как могат да 
се съчетават две на вид несъ-
четаеми неща. Фотография-
та, която тя прави за свое 
удоволствие и работата - 
службата по заетостта в Сун-
гурларе, където с усмивка по-
среща хората и се опитва 
всячески да им помогне при 
решаването на проблемите 
им.

За Коледа си пожелава са-
мо здраве. Здраве пожелава 
и за всички хора, а вътрешно 
си обещава, че ще продължи 
да твори красота. Защото и 
тя като здравето е много не-
обходима на хората във вре-
ме на сериозни изпитания.

Работи на фотографката 
могат да се видят в интернет 
под никнейм janini - Zhana 
Topchieva или janini - Жана 
Топчиева.
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Второто Аз
Младши експерт твори 

художествена фотография
Жана Топчиева е инженер, 

работи във филиала на 
Бюрото по труда - Карнобат

Селският хлебар

Welcoming 
Тази снимка е с втора награда в годишния конкурс 

през 2011 г. на Фотосайт.ру и е подарена от организато-
рите на конкурса и SONY на посолството ни в Москва, ка-
то преди това участва в месечна изложба на галерия ФО-
ТОЛОФТ, отново в МоскваЕсенна симфония

Август
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Във връзка с въведените 
ограничителни мерки в ус-
ловията на обявена извън-
редна епидемична обста-
новка в страната, кметът Ва-
сил Едрев предлага на Об-
щинския съвет да вземе ва-
жно решение в подкрепа на 
местния бизнес, на послед-
ното за т. г. заседание на 23 
декември. 

Кметът предлага наемате-
ли или ползватели на общин-

ски нежилищни имоти на те-
риторията на община Айтос, 
които са преустановили из-
цяло дейността си вслед-
ствие на въведените проти-
воепидемични мерки, да бъ-
дат освободени от заплаща-
нето на наеми. Предложени-
ето се отнася за периода на 
действие на ограниченията. 
Ако Общинският съвет прие-
ме предложението, засегна-
тите трябва да подпишат де-

кларация по образец, с коя-
то да удостоверят, че са пре-
установили дейността си за-
ради мерките. 

Наемателите с неработе-
щи обекти са в затруднено 
положение. Неплащането на 
наемите ще помогне за за-
пазването и подпомагането 
на местния бизнес и иконо-
мическата активност в общи-
ната в кризисния и следкри-
зисния период. Извънредно-
то положение вероятно ще 
продължи, и през този пери-
од гражданите и бизнесът ще 
претърпят тежки финансови 
загуби. Ето защо е необхо-
димо да надградим пакета 
от мерки на правителството 
за преодоляване на послед-

ствията от кризата, пише 
още в докладната на кмета 
до местния парламент.

Другото предложение е за 
частично освобождаване от 
наеми, в размер на 50% по 
действащите договори с на-
ематели или ползватели на 
общински нежилищни имо-
ти, които са преустанови-
ли частично дейността си, 
вследствие на въведените 
мерки. Решението, ако бъде 
взето, ще се отнася за пе-
риода на действие на огра-
ниченията.

В проекта за решение е 
записано още, че наемни-
те цени, заплатени за пери-
ода на ограниченията, ще бъ-
дат прихванати от следва-

щи дължими наеми. Трябва 
да бъде приет и ред за кан-
дидатстване и одобрение. 
Предложението е в срок до 
31.12.2020 г. засегнатите да 
подават заявления в свобо-
ден текст, към които да при-
ложат и декларациите.

Във връзка с необходи-
мостта от създаване на не-
забавна организация за 
осигуряване на финансо-
ва подкрепа на наематели-
те на общински нежилищ-
ни имоти, чиито бизнеси са 
засегнати, Общинският съ-
вет да допусне предвари-
телно изпълнение на реше-
нието, предлага още кметът 
Васил Едрев.

НП

Без наеми за общинските  
имоти, предлага кметът 

Засегнати  
в периода  

на мерките

Художникът Иван Петров кани айтозлии 
на осмата си изложба, традиционна пред-
коледна експозиция - „Надежда за света“ 
в Ритуалната зала на община Айтос.

Изложбата ще бъде отворена за посе-

щение от 21 до 24 декември от 10:00 до 
18:00 часа при спазване на всички про-
тивоепидемични мерки.

В изложбата със свои фотографии 
участва и Мария Филипова-Димова.

Извънредните противо-
епидемични мерки са в 
сила до 31 януари 2021 г.

Затворени остават 
нощните заведения, рес-
торантите, моловете, 
спортните зали, казина-
та. Забранени до 31 яну-
ари ще бъдат и конферен-
циите, и конгресите. Вра-
ти отварят детските гра-
дини и яслите, а децата 
от 1-ви до 4-ти клас ще 
се върнат на училище от 
4 януари. Ще работят и 
местата за хранене в хо-
телите, но само за гости 
и при спазването на ве-
черен час.

Малките ученици  
в клас на 4 януари

Художникът Иван Петров  
с осма предколедна изложба

50% по-ниски тарифи 
за частично 
преустановилите 
дейността си
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На 23 декември т.г., 
на ХV редовно заседа-
ние на Общинския съ-
вет - Айтос, и послед-
но за 2020 г., кметът Ва-
сил Едрев ще предложи 
Кристина Иванова Ста-
нева за временно изпъл-
няващ длъжността кмет 
на село Мъглен. 

Докладната запска 
на кмета е във връзка 
с неочакваната кончи-
на на 55-годишния кмет 
на селото Ахмед Акиф 

Ахмед, който беше из-
бран като независим 
кандидат на местните 
избори през 2019 г. за 
пети пореден мандат. 
До провеждането на 
нов избор за кмет, гра-
доначалникът предлага 
длъжността да изпълня-
ва секретарят на кмет-
ството Кристина Ста-
нева - гл. специалист в 
Общинска администра-
ция. Станева да бъде на 
този пост до полагане-

то на клетва от ново-
избрания кмет на Мъг-
лен, предлага още кме-
тът Васил Едрев.

Предвид обстоятел-
ствата и нуждата в кмет-
ството да има операти-
вен ръководител и с цел 
да се защитят общест-
вените интереси, кметът 
ще иска още предвари-
телно изпълнение на ре-
шението от деня на при-
емането му.

НП

Предлагат Кристина Станева  
за вр.и.д. кмет на Мъглен

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски те-
ритории, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат 
наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, 
желаещ да депонира строителни отпадъци, тряб-
ва да подаде заявление до кмета на община Ай-
тос, и да получи Разрешение от кмета на община 
Айтос за извозването на строителния отпадък до 
съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и 
информация на гражданите в сградата на общи-
на Айтос или чрез електронна поща на адрес: 
aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – старши 
експерт, Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 0897 
992 321.

ФК „Вихър“ набира деца за 
попълване на отборите, 

участващи в първенства и 
турнири под егидата на БФС:

- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов, 
тел. 0884 101 096

- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Мин-
чев, тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, тел. 
0887 584 610

- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, тел. 0888 
399 399

- родени 2013, 2014 и 2015 г. , треньор Д. Данов, тел. 
0888 399 399

Във връзка с Решение №855/ 
25.11.2020 г. на Министерски съ-
вет за удължаване срока на обяве-
ната с Решение №325/ 14.05.2020 г. 
на МС извънредна епидемич-
на обстановка, удължена с РМС 
№378/ 12.06.2020 г., РМС №418/ 
25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., 
РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/ 
28.08.2020 г. и РМС №673/ 25.09.2020 г., 
и въведените противоепидемич-
ни мерки със Заповед №РД-01-675/ 
25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-677/ 
25.11.2020 г. на министъра на здра-
веопазването за неразпростра-
нение на коронавирусната инфек-
ция (COVID -19).

Петнадесетото редовно заседа-
ние на Общински съвет Айтос ще 
се проведе на 23.12.2020 г. (сря-
да) от 9.30 часа, в Заседателната 
зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ 
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

На заседанието на Общинския съ-
вет, освен общинските съветници, ще 
бъдат допуснати единствено предста-
вители на Общинска администрация 
- Айтос, които имат пряко отношение 
към обсъжданите теми в дневния ред 
и служителите от звеното по чл.29а 
от ЗМСМА.

При провеждане на заседанието 
стриктно ще бъдат спазени предпи-
санията на здравните органи за спаз-
ване на лична дистанция, ползване 
на защитни средства, дезинфекция 
и възможност за проветряване на 
помещенията.

Уважаеми  дами  и  господа  
общински  съветници,

Уважаеми  господин  Кмет  на  
община  Айтос,

С настоящата покана Ви уве-
домявам, че на основание чл.23, 
ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, 
т.1 от ПОДОСВОА на Община Ай-
тос, свиквам  ПЕТНАДЕСЕТОТО  
ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съ-
вет Айтос, което ще се проведе 
на 23.12.2020 г. (сряда) от 9:30 
ч. в заседателната зала на Об-
щина Айтос,  при  следния  про-
ект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :
1. Предложение с вх.№ ОбС-406

/11.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно избира-
не на Временно изпълняващ длъж-
ността кмет на кметство Мъглен, 
община Айтос.

2. Предложение с вх.№ ОбС-411
/15.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно прие-
мане на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на 
територията на Община Айтос.

3. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-407/11.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно приемане на План-сметка 
на приходите и разходите за би-
тови отпадъци за 2021 г.

4. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-408/11.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно освобождаване от запла-
щането на наемната цена по до-
говори за наем на общински не-
жилищни имоти във връзка с въ-
ведените ограничителни мерки в 
условията на обявена извънред-
на епидемична обстановка.

5. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-410/11.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно даване на съгласие за из-
веждане от експлоатация на 2 
броя язовири – публична общин-
ска собственост, находящи се на 
територията на с.Чукарка, Общи-
на Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ 

ОбС-405/10.12.2020 г. от Мариана 
Димова – зам.кмет на Община Ай-
тос, относно прекратяване на съ-
собственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ ХХІ-
185, кв.23 по плана на с.Пещерско, 
община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-
409/11.12.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно 
продажба на недвижими имоти - 
земеделски земи, представлява-
щи частна общинска собственост, 
чрез провеждане на публичен търг 
с явно наддаване – 12 броя.

8. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-399/07.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно даване на разрешение за 
изработване на проект за ПУП 
за промяна предназначението на 
имот № 633, ЗЗП „Слънчева лъка”, 
землище на гр. Айтос.

9. Питания.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съ-

вет Айтос

Решава се на 23 декември

Последното заседание на Общински съвет - 
Айтос, при засилени противоепидемични мерки

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

“АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
Новото разписание, считано от 5.12.2020 г.

По общинска транспортна схема:

А. В делниците - отпадат следните курсове:
с. ЛЯСКОВО - 7.20 ч. и 17.15 ч.

с. КАРАНОВО - 12.50 ч.
с. ПЕЩЕРСКО/МЪГЛЕН - 13.00 ч.

Б. Събота - изпълняват се само следните кур-
сове:

с. РАКЛИНОВО - 7.15 ч. и 17.00 ч.
с. ЧУКАРКА - 6.40 ч. и 12.00 ч.

В. Неделя - отпадат всички курсове.

ЗА ГРАД БУРГАС:
А. СЪБОТА - отпадат курсовете в 6.00 ч. и 19.00 
ч.
Б. НЕДЕЛЯ - изпълняват се само следните курсо-
ве - 7.00 ч, 9.00 ч., 11.00 ч., 16.00 ч., 18.00 ч.

Новото разписание на М БУС, в сила от 
02.12.2020 г.

Бургас - Айтос, в делнични дни:
От Бургас - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 
12.30 ч., 14.30 ч., 16.30 ч., 17.30 ч., 19.30 ч.
От Айтос - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 
13.30 ч., 15.30 ч., 16.30 ч., 17.30 ч., 18.30 ч.
Бургас - Айтос - в почивни дни:
От Бургас - 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 
ч.14.30 ч., 16.30 ч., 19.30 ч..
От Айтос - 6.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 13.30 ч., 
14.30 ч.,17.30 ч., 18.30 ч.



- Г-н Едрев, остават 
броени дни до края на 
2020 г. Кое беше най-го-
лямото предизвикател-
ство за община Айтос и 
лично за Вас през тази 
година?

- Най-голямото предиз-
викателство беше, и ос-
тава, пандемията и извън-
редната обстановка. По-
следствията са за иконо-
миката, търговията, услу-
гите. Извънредното поло-
жение се отрази негатив-
но върху здравеопазване-
то, образованието, култу-
рата, спорта. 

Един от най-трудните мо-
менти беше трансформи-
рането на Вътрешно от-
деление на болницата в 
COVID отделение. Това 
създаде напрежение и ос-
нователни притеснения за 
здравето на лекарите и ме-
дицинския персонал. Ос-
тава безпокойството от 
разпространението за ви-
русната инфекция. Оста-
ват и усилията ни за на-
лагане и спазване на про-
тивоепидемичните мерки. 
Трудно е и за учителите и 
децата - училищата рабо-
тят в електронна среда. А 
затварянето на детските 
градини остави много ра-
ботещи майки вкъщи.

През годината отмених-

ме много културни и спорт-
ни прояви - фолклорни-
те празници “Славееви 
нощи”, Държавното пър-
венство по спортна акро-
батика и Националния тур-
нир по свободна борба, ко-
ито трябваше да се прове-
дат в новата спортна зала. 
За първи път от десет годи-
ни не се проведе и тради-
ционният мотокрос, Гранд 
при на Републиканското 
първенство. Много и нега-
тивни са последствията от 
здравната криза.

Но лично за мен, най-
тежки бяха, и остават, но-
вините за положителни 

тестове. И трудната бор-
ба с болестта, която води-
ха и водят наши съгражда-
ни. Загубихме хора. Това е 
най-тежката и необратима 
загуба...

- Каква беше годината 
по отношение на проек-
тите на Община Айтос и 
какво предстои?

- Извънредната обста-
новка не се отрази съ-
ществено върху работа-
та ни по проекти. По вре-
ме на извънредната обста-
новка приключихме маща-
бен проект за основен ре-
монт на уличните и трото-
арните настилки в града. 
Беше изпълнен проектът 
за основен ремонт на чи-
талището в село Мъглен. 
Реализирахме проект за 6 
млн. лв., за цялостна под-
мяна на ВиК мрежата на 
селата Мъглен и Караге-
оргиево, и включването 
на село Чукарка в дерива-
ция Камчия. По време на 
извънредната обстанов-
ка подписахме договор за 
финансиране на основни 
ремонти на уличните на-
стилки в други две населе-
ни места. Пред одобрение 
от ДФ „Земеделие“ са два 
общински проекта за ре-
монт на втората ни спорт-
на зала и за реновиране 
на още тротоарни настил-
ки и улици в града.

Както е известно, през 
лятото открихме първа-
та за Айтос пречиства-
телна станция за отпадъч-
ни води. Тръгна и парт-
ньорският проект на Ай-
тос и Одрин за опазване 
на околната среда по Про-
грамата за трансгранич-
но сътрудничество между 
България и Турция. Част 
сме от големия съвмес-
тен ВиК проект на някол-
ко общини от областта по 
ОП „Околна среда“ за 459 
милиона лева.

Приключи и първият 
етап на проекта за за-
криване и рекултивация 
на градското сметище, на 
стойност 3 200 000 лв. Ре-
ализиран беше проект за 
реконструкция и рехаби-
литация на улични настил-
ки в селата Черна могила, 
Черноград и Тополица, на 
стойност 620 000 лв. Сега 
ни предстои старт на нов 
проект в село Карагеор-
гиево. Ще инвестираме 
653 хил. лв. за корекция  на 
дерето в селото - един из-

ключително наболял про-
блем за хората. 

По Стратегията на Мест-
на инициативна група - Ай-
тос, Общината спечели 
проект за обновяване на 
улични настилки в селата 
Поляново и Малка поля-
на на обща стойност 335 
443 лева. 

Последните месеци на 
тази година бяха особено 
успешни за финансиране-
то на няколко важни про-
екта. През ноември спе-
челихме финансиране на 
проект за изграждане на 
нова детска градина в Ай-
тос за 3 млн. лв. по Про-
грама на МОН. Този про-
ект ще реши до голяма сте-
пен проблема с липсата на 
места в детските гради и 
яслите в града. 

За реализирането на об-
щински проекти, за които 
гражданите от дълго време 
настояват, през м. декем-
ври, с ПМС, получихме фи-
нансиране за над 2 670 000 
лв.  Основно това са три 
важни проекта. През 2021 
г. ще инвестираме 1 310 000 
лв. за цялостното обновя-
ване на Градската гради-
на - един от символите на 
град Айтос. 1 350 000 лв. ще 
вложим в ремонта на улич-
ни настилки в девет от на-
селените места на общи-
ната. Получихме и финан-
сиране от 10 хил. лв. и за 
изграждане на детска пло-
щадка в с. Карагеоргиево. 
Работим по социални про-

екти и проекти, свързани 
със зелената инфраструк-
тура и изграждане на зони 
за отдих и спорт.

Така че въпреки трудно-
стите, свързани със здрав-
ната криза, изпращаме 
2020 г. с голяма доза опти-
мизъм. Община Айтос ос-
тава финансово стабилна, 
с осигурено финансиране 
за немалко проекти през 
новата година.

- В момента готви-
те проекта за Бюджет 
2021. Каква е рамката?

- Бюджет 2021 е на дне-
вен ред, рамката ще е на 
по-малка от 25 млн. лв. 
Категоричен съм, че ще 

имаме достатъчно сред-
ства за мерките и борба-
та с COVID. В същото вре-
ме, няма да се откажем от 
нито един дълго чакан от 
гражданите проект, защо-
то имаме финансов ресурс 
и ще се справим.

Първият приоритет ви-
наги е бил образованието. 
Един от новите приоритети 
през 2021 г., който ще зале-
гне в бюджета, е Планът за 
интегрирано развитие на 
община Айтос за периода 
2021-2027 г. В момента гот-
вим проекта за план, съо-
бразно новите оператив-
ни програми и проектите, 
с които ще кандидатства-
ме за финансиране през 
новия програмен период. 
С публично оповестена ан-
кета търсим и мнението на 
гражданите за развитието 
на общината до 2027 г. В 
началото на новата година 
проектът за план ще бъде 
представен за одобрение 

в Общинския съвет. 
Планираме и средства 

за съфинансиране на про-
ектите, за които вече има-
ме осигурено финанси-
ране и ще изпълняваме 
през 2021 г. Разбира се, 
Бюджет 2021 г. първо ще 
гарантира добра осигуре-
ност на всички общински 
дейности и сфери. През 
тази година бяха извър-
шени само неотложните 
текущи ремонти в детски-
те градини. Затова плани-
раме и средства за всички 
ремонти през 2021 г. Мне-
нието ми е, че новият бю-
джет ще бъде балансиран 
и изпълним.
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И в трудната COVID година  
община Айтос остава финансово стабилна

Предлагат Кристина Станева  
за вр.и.д. кмет на Мъглен

„Ще си чакам реда“, категоричен е градоначалникът
Всички 20 легла за пациенти в отделението за лече-

ние на COVID-19 в „МБАЛ Айтос“ ЕООД са заети към на-
стоящия момент. Добрата новина е, че няма болни ме-
дици. След трудностите в началото на втората вълна от 
коронавирус, в лечебното заведение вече са закупени 
необходимите апарати за обдишване, препарати за са-
нитарни цели и защитни облекла, каза за НП кметът Ва-
сил Едрев. Стана ясно, че кислородът не достига, но се 
търсят начини за решаване на проблема. 

Кметът заяви още, че има готовност да се ваксинира. 
“Да, ще се ваксинирам, когато наистина му дойде вре-
мето, не искам да пререждам никого. Както бъде опре-
делен редът в държавата, тогава ще се ваксинирам и 
аз”, категоричен беше градоначалникът.

НП

Кметът Васил 
Едрев заяви 

готовност да се 
ваксинира

COVID отделението на „МБАЛ Айтос“ ЕООД

Васил Едрев - кмет на община Айтос

Кметът на 
община Айтос 
Васил Едрев 
пред БНР - 
Бургас



Най голямото професионално удовлетворение 
за нашия труд е положителния резултат от ле-
чението на пациентите. Затова и думата „Благо-
даря“ е най-ценният и напълно достатъчен пода-
рък за нашия екип на Вътрешно отделение. Пре-
красна торта получихме от излекуваните паци-
ентки Йелена Маркович Христова, Яна Стани-
мирова Стоянова и Нина Русева Моллова, а ка-
фе-машина, така необходима за ароматно кафе 
по време на дългите смени ни дари Стоян То-
доров Кънев. Благодарим и за милите и краси-
ви думи на Златка Николова. Благодарим Ви, че 
сте оценили положените грижи за вашето въз-
становяване. Бъдете сигурни, че ще продължим 
да се грижим за всички, които са потърсили на-
шата помощ. 

Весели Коледни празници!
От екипа на отделението за лечение на 

COVID в МБАЛ-Айтос
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стр.414
„Благодаря“ е най-ценният подарък 

за медиците ни на първа линия Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Дядо Коледа вече 
донесе подаръци за 

детските градини
Децата са вкъщи и за-

нималните са все още 
празни, но Дядо Коле-
да успя обиколи всички 
детски градини на об-

щина Айтос, за да раз-
даде традиционно ко-
ледни подаръци за вся-
ка детска и яслена гру-
па. Община Айтос на-

пълни чувалите на до-
брия старец с играчки и 
дидактични игри, за да 
им се радват децата на 
4 януари догодина.

Здравейте, скъпи съграждани! 
Кутиите за дарения на инициатива-

та “Подари коледна вечеря на пенси-
онер в нужда” ще бъдат отворени до 
13.00 часа на 18.12.2020 г. Всеки, който 
желае, може да се включи! 

Кутиите са поставени в: магазини 
“Кокала”, магазин “Петров”(на коле-
лото), магазин “Рафи” (бившата “Пер-

ла” на колелото), магазин “Макси Мар-
кет” (бившата “Перла” до болница-
та), магазин “Съни Маркет”, магазин 
“Мастърхаус” и в магазина на госпожа 
Анелия Андреева(до банка ДСК). 

За повече информация - страни-
цата ни Бъди човек - гр. Айтос

Благодарим Ви! Весели праз-
ници!

Открит е нов магазин за детско, 
дамско и мъжко бельо в град Айтос 

Магазинът предлага изключително богат асортимент от качестве-
ни стоки на конкурентни цени. 

С изискан и подходящ за всеки джоб подарък за коледните и но-
вогодишните празници можете да зарадвате приятели и близки, ако 
посетите новия магазин -  срещу входа на автогарата.

До 13 ч. на 18 декември можете 
да дарите средства и продукти 

за коледна вечеря на 
пенсионери в нужда



Първото в историята на местно-
то самоуправление в община Со-
зопол онлайн дистанционно за-
седание проведе Общинският съ-
вет. Вчера съветниците заседава-
ха чрез платформата Zoom, като 
преди това онлайн бяха проведени 
и заседанията на постоянните ко-
мисии към местния парламент.

Заседанието бе открито от пред-
седателя на Общинския съвет Ге-
орги Пинелов, който цитира изис-
кванията на закона при провежда-
не на онлайн заседания на общин-
ските съвети и пожела на своите 
колеги ползотворна работа по вре-
ме на 14-ото редовно заседание на 
Общински съвет-Созопол.

Заседанието започна с въпроси 
към кмета на общината Тихомир 
Янакиев. За много сериозен про-
блем с липсата на личен лекар в 
селата Росен и Равна гора алар-
мираха общински съветници и по-

молиха кмета за съдействие. Оказ-
ва се, че в двете села, където при-
близително живеят 1500 души, пре-
димно възрастни хора, липсата на 
личен лекар в този период на пан-
демия е много тревожна.

В своя отговор кметът Янакиев 
уточни, че са предприети мерки за 
намиране на лекар, а така също и 
се подготвя възможност да бъдат 
доставяни лекарства на болни-
те жители там. Зам.-кметът Тодор 
Дамянов уточни, че вече се водят 
разговори с лекар и в най-скоро 
време жителите на селата Росен и 
Равна гора ще имат личен лекар.

Отново беше повдигнат от някол-
ко общински съветници въпросът с 
доставката на дърва в селата Ра-
вадиново, Росен и Равна гора. Все 
още има жители в тези села, които 
не са си получили дървата, въпре-
ки че са ги заплатили. Кметът Яна-
киев заяви, че всеки месец прави 

оперативка с кметовете на населе-
ните места и докладваните от тях 
неполучили дърва са много малко, 
като уточни, че самите кметове са 
пожелали да изберат превозвача 
на дърва за съответното населено 
място. По отношение на с. Росен 
той уточни, че проблемът е в пре-
возвача, който през лятото не е мо-
гъл да превозва дърва, понеже е 
бил ангажиран с друга дейност. Той 
увери, че дърва има и ще направи 
организация хората своевременно 
да си получат дървата.

Преди гласуването на дневния 
ред, в който бяха включени четири 
извънредни докладни, председа-
телят на Общинския съвет Георги 
Пинелов направи отчет за израз-
ходваните за тримесечието сред-
ства за командировки и предста-
вителни разходи. В отчета си той 
посочи, че за второто тримесечие 
няма разходи за командировки и 

представителни разходи.
В хода на заседанието Общински-

ят съвет разгледа и прие промени в 
наредбата за обема на животновъд-
ната дейност и местата за отглеж-
дане на селскостопански животни 
на територията на община Созо-
пол. Те касаят забрана за отглеж-
дане на селскостопански животни 
с промишлени цели в регулационни-
те граници на населените места на 
цялата територия на община Созо-
пол, а отглеждането за лични нужди 
е позволено в регулационните гра-
ници на населените места с изклю-
чение на гр. Созопол, гр. Черномо-
рец и с. Равадиново. В промените 
в наредбата се включва забрана за 
отглеждане на селскостопански жи-
вотни в регулационните граници и 
на 300м от тях в основните туристи-
чески центрове на общината. 
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Съд от ср. на IV в. пр. Хр., открит в местността  
Солинария 

Четете на стр. 2

Информация за туроператори  
и туристически агенти

Четете на стр. 2

Стартира Национална 
програма за достъпна жилищна 

среда и лична мобилност
Четете на стр. 4 Четете на стр. 4

Общинският съвет проведе  
първото си дистанционно заседание

Детска площадка 
в новия град  
е обновена

Дългоочаквани 
инфраструктурни 
ремонти са в ход

Успешен финал на 
археологическия 
сезон в Созопол

Продължава на стр. 2

Продължава на стр. 3



Министерство на туризма инфор-
мира, че във връзка с публикувано 
съобщение от 9.12.2020 г. в системата 
ИСУН за процедура №BG16RFOP002-
2.092 „Подкрепа на предприятия, ре-
гистрирани по Закона за туризма 
като туроператор или туристически 
агент, за преодоляване на икономи-
ческите последствия от пандемията 
COVID-19", Министерството на тури-
зма прави следното уточнение:

1. В периода от 15 до 17 декември 
предстои да бъдат подписани дого-
ворите между Министерството на 
туризма и крайните бенефициенти, 
както е поет ангажимент към  пред-
ставителите на бизнеса за подпома-
гането им.

2. В срок до 29 януари 2021 годи-
на следва да представите в Минис-
терство на туризма оригиналите  на 
всички сканирани копия на докумен-
ти (които не са подписани с КЕП), а 
именно:

- Декларация за обстоятелствата 
по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките 
и средните предприятия;

- Декларация, че кандидатът е за-
познат с условията за кандидатства-
не и условията за изпълнение;

- Декларация за нередности;
- Декларация за съгласие данните 

на кандидата да бъдат предоставени 
от НАП на Министерството на тури-
зма по служебен път; Същите след-
ва да бъдат идентични по съдържа-
ние и срок с прикачените сканирани 
копия на документи в ИСУН. 

3. Изплащането на средствата от 
безвъзмездната финансова помощ не 
е обвързано с крайния срок на пре-
доставяне на документите по т. 2.

От Министерство на туризма уве-
домяват също, че настоящата инфор-
мация е водеща за протичане на про-
цедурата, тъй като съобщенията, из-
пратени чрез ИСУН на 09.12.2020 г., 
предстои да бъдат анулирани.

Процедурата ще предостави под-
крепа за микро, малки и средни 
предприятия (МСП), регистрира-
ни по Закона за туризма като туро-
ператор или туристически агент, за 
дейности, необходими за преодоля-
ване на недостига на средства или 
липса на ликвидност, настъпили в 
резултат от епидемичния взрив от 
COVID-19.  

Фокусът на настоящата процеду-
ра е насочен към туроператорите и 
туристическите агенти, които пред-
лагат туристически пакети, включ-
ващи  ползването на основни турис-
тически услуги за входящ и изходящ 
туризъм на територията на Републи-
ка България, тъй като тези икономи-
чески субекти чрез реализация на 
продадените пакетни туристически 
услуги мултиплицират в най-висо-
ка степен ефекта от потреблението 
на стоки и услуги в туристическата 
дестинация.

Основната цел на На-
ционалната програма за 
достъпна жилищна сре-
да и лична мобилност е 
изграждане на достъпна 
среда в съществуващи 
жилищни сгради и приле-
жащите им пространства 
за хора с увреждания и 
осигуряване на лична мо-
билност за тяхното соци-
ално приобщаване, като 
се отчитат и специфични-
те им потребности.

Изпълнението на Про-
грамата се осъществява 
на територията на всички 
общини в Република Бъл-
гария на проектен прин-
цип в рамките на одобре-
ните бюджетни средства 
за съответната година.

Дейностите по реали-
зиране на Програмата се 
подпомагат от Агенцията 
за хората с увреждания, 
Агенцията за социално 
подпомагане (АСП), ор-
ганите на местно самоу-
правление и организаци-
ите на и за хората с ув-
реждания.

  Дирекция „ Соци-
ално подпомагане“ – Со-
зопол информира хора-
та с увреждания, относ-
но възможността за фи-
нансиране на дейности-
те по програмата, така и 
с издаването на писмо за 
подкрепа по настоящ ад-
рес на човека с увреж-
дане за допустимост на 

кандидатстването по съ-
ответния компонент.

Писмото за подкрепа 
се издава от ДСП-Созо-
пол по настоящ адрес на 
човека с увреждане след 
отправено писмено ис-
кане за издаването му. 
В тридневен срок се из-
вършва проверка на де-
кларираните в искането 
обстоятелства за всички 
посочени лица.

Програмата се реализи-
ра в два компонента:

Компонент 1 "Достъпна 
жилищна среда" - за фи-
нансиране изпълнението 
на инвестиционни проек-
ти за изграждане на дос-
тъпна среда в съществу-
ващи жилищни сгради и 
прилежащите им прос-
транства, която се ползва 
безвъзмездно и по несто-
пански начин;

Компонент 2 "Лична мо-
билност" - за приспосо-
бяване на лично моторно 
превозно средство, необ-
ходимо за осигуряване на 
личната мобилност на чо-
век с трайно увреждане.

Човек с трайно увреж-
дане може да кандидат-
ства в рамките на година-
та и по двата компонента, 
но поотделно - с две от-
делни заявления, към ко-
ито е необходимо да при-
ложи и издаденото от съ-
ответната ДСП писмо за 
подкрепа.

 Със заповед № РД-01-
75/23.11.2020 г. на зам.-ми-
нистър Лазаров, бе обяве-
на Кампания 2021 за на-
биране на проектни пред-
ложения по Национална 
програма за достъпна жи-
лищна среда и лична мо-
билност.

Срокът за подаване на 
предложенията от кан-
дидатите е в периода от 
25.11 до 05.05.2021 г.

При подаване на про-
ектните предложения, ли-
цата с увреждания тряб-
ва да приложат издаде-
но от дирекция „Социал-
но подпомагане“ по на-
стоящия им адрес писмо 
за подкрепа.

Подробна информация 
за реда и условията за 
кандидатстване и необ-
ходимите документи е 
публикувана и на интер-
нет страницата на МТСП 
www.mlsp.government.bg, 
секция „Политика за хо-
рата с увреждания“, ру-
брика „Национална про-
грама за достъпна жи-
лищна среда и лична мо-
билност“.

Пълният текст на Про-
грамата, ведно с образци-
те на Исканията за изда-
ване на писмо за подкре-
па и Писмата за подкре-
па по съответните компо-
ненти са обявени на  ви-
дно място на  информаци-
онното табло.
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Общинският съвет проведе  

първото си дистанционно заседание
Общинските съветници 

дадоха своето съгласие за 
побратимяване на община 
Созопол и община Визе, 
Турция, както и приеха по 
предложение на кмета Яна-
киев численият състав на 
доброволното формирова-
ние на Община Созопол за 
предотвратяване или овла-
дяване на бедствия, пожа-
ри и и извънредни ситуации 
и отстраняването на после-
диците от тях да бъде увели-
чен от 15 на 20 души.

Общинските съветници 
единодушно приеха отче-
та на председателя на Об-
щинския съвет Георги Пи-
нелов за дейността на Об-
щински съвет Созопол и не-
говите комисии за периода 
07.05.2020 г. до 30.11.2020 г. 

С пълно единодушие бяха 
взети решения по доклад-
ните, представени от Коми-
сията по устройство на те-
риторията, жилищната по-
литика, строителство, еко-
логия, инфраструктура и 
телекомуникации, касае-
щи издаване на разреше-
ние с цел промяна пред-
назначението и урегулира-
не на имоти. 

Разгледани и приети бяха 
предложенията за реше-
ния на още 17 докладни, 
представени от Комисия-
та по туризъм, стопанска 
политика и общинска соб-

ственост, които касаят пре-
кратяване на съсобстве-
ност, провеждане на пуб-
лични конкурси и отдава-
не под наем на общински 
имоти.

Дебат предизвика до-
кладната на кмета Янакиев, 
с която предлага отпуска-
нето на еднократни помощи 
на 30 жители от населени-
те места в община Созопол 
за покриване на разходи по 
извършени оперативни ин-
тервенции, проведено ле-
чение, закупени лекарства 
и медицински консумати-
ви. Изразено бе съмнение, 
че не всички кандидати са 

с животоспасяващи интер-
венции като операция на 
перде на окото, например, 
както и необходимостта да 
се прецизират допуснатите 
да получат еднократна по-
мощ в унисон с наредбата 
за определяне условията и 
реда за отпускане на фи-
нансови помощи на жите-
ли на община Созопол, кои-
то не сe предоставят на ос-
нование Закона за семей-
ните помощи за деца и За-
кона за социалното подпо-
магане, която изрично каз-
ва, че отпусканите помощи 
са само за животоспася-
ващи медицински процеду-

ри. Кметът Янакиев и пред-
седателят на Комисията по 
социална политика, обра-
зование, култура, здраве-
опазване, спорт и вероиз-
поведания Анета Филипо-
ва предложиха на по-късен 
етап текстовете в наредба-
та да се прецизират, за да е 
напълно ясно кой има пра-
во да получи тези помощи 
и да няма засегнати граж-
дани. Общинските съвет-
ници единодушно одобри-
ха допуснатите кандидати 
да получат еднократни по-
мощи.

Разгледани бяха извън-
редните докладни, касаещи 

актуализацията на бюдже-
та, кандидатстване на Об-
щина Созопол по програ-
ма за „Топъл обяд“, промя-
на в Наредбата за местни-
те данъци и такси, което ка-
сае увеличаване на турис-
тическия данък и реда за 
провеждане на публично 
обсъждане на общинския 
бюджет в условията на из-
вънредна епидемична об-
становка. 

Дебат сред общински-
те съветници предизвика 
предложението за увели-
чаване на туристическия 
данък. Кметът Янакиев се 
мотивира като обясни, че 
увеличението е минимал-
но, около 10% от сега съ-
ществуващите размери 
на таксата по категории и 
средствата ще се използ-
ват за реклама на община-
та като туристическа дести-
нация. По предложение на 
общинския съветник Стани-
мир Андонов при категория 
на местата за настаняване 
три звезди предложената 
ставка от 0.60 лв., да ста-
не 0.55 лв.

Последната за година-
та общинска сесия завър-
ши с пожелание за весели 
празници, здраве и успех, 
отправено от председателя 
на Общинския съвет Геор-
ги Пинелов към общински-
те съветници. Към пожела-
нията се присъедини и кме-
тът Тихомир Янакиев.

Стартира Национална програма 
за достъпна жилищна среда  

и лична мобилност

Информация за туроператори 
и туристически агенти

Пðîäъëæåíèå îò ñòð.1
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След забележителни-

те археологически откри-
тия в тракийската крепост 
„Малкото кале” по време 
на съвместната научно-
изследователска експе-
диция, осъществена в съ-
трудничество между „Му-
зеен център” - Созопол и 
музея „Лувър“, финалът 
на археологическия сезон 
е белязан от нови уникал-
ни находки. В периода ок-
томври – ноември в мест-
ността Солинария под ръ-
ководството на д-р Те-
одора Богданова 
бе проучен учас-
тък от античния 
некропол на Апо-
лония. Дейности-
те се финансира-
ха от собствени-
кa на имотa – г-н 
Венцислав Му-
сабашев, който 
бе изключително 
заинтригуван и 
с голям интерес 
взе участие в из-
следователския 
процес. В тази 
зона от некропо-
ла бяха открити 
археологически 
структури, кои-
то свидетелстват 
не само за погре-
балните обичаи, 
но разкриват и факти от 
ежедневния бит и поми-
нък на древните аполо-
нийци. На това място са 
документирани останки 
от древно лозарство, ко-
ито представляват мно-
жество лехи, ориентира-
ни в посока изток-запад, 
за които се счита, че са 
останки от древни лозя. 
Те са вкопани в глинест 
пласт и нарушават терен, 
в който са разкрити ке-
рамични фрагменти, да-
тирани от епохата на къс-
ния неолит (края на VI хил. 
пр. Хр.). Лозовият масив 
е засегнал северната пе-
риферия на праисториче-
ското селище, регистри-
рано на това място през 
2006 г. Останките от лозя 
се датират в началото на 
IV век пр. Хр. на база от-
критите над тях гробни съ-
оръжения. 

Гробовете тип „цисти” 
са изградени от масив-
ни варовикови блокове. 
Скелетите са положени 
по гръб с глава на изток, 
съгласно обичая на антич-
ните погребални ритуали. 
Един от тях е уникален по 
своя характер и се среща 
за първи път в некропола 
на Аполония. Гробното съ-
оръжение в югоизточна-
та си част е оформено с 
каменен градеж, а от се-
верозапад долните край-
ници са положени в пи-
тос. Устието на огромна-
та делва е поставено вър-
ху гроба и е служело за 
възлияния. Около него е 
открита тризна - останки 
от постпогребални обичаи 
(помен), свързани с депо-
ниране на ритуално фраг-
ментирани керамични съ-

дове. Сред гробните даро-
ве се отличават богато де-
кориран лекит с позлата, 
теракота глава на бик и 
чернофирнисови и мест-
ни съдове. Открита е и 
сребърна драхма на Ма-
ронея от началото на IV 
век пр. Хр. 

Интензивните спасител-
ни археологически про-
учвания продължиха без 
прекъсване през месе-
ците ноември и декем-
ври. За организацията и 
провеждането им е мо-

билизиран археологиче-
ският потенциал на реги-
она. В разкопките актив-
но участват директорите 
на „Музеен център” - Со-
зопол и на музеите в При-
морско и Средец. 

В местността Солина-
рия се проучва друг учас-
тък, където отново се раз-
криха останки от антични 

лозя, датирани с моне-
ти на Александър Вели-
ки (336-323 г. пр. Хр.), ди-
халк на Аполония и моне-
та на тракийския владе-
тел Реметалк – съуправи-
тел на Тракия по време-
то на Октавиан Август. На 
това място също са реги-
стрирани останки от къс-

нонеолитно селище, про-
учванията на което про-
дължават.

Най-интересните ар-
хеологически открития в 
края на 2020 г. са на те-
риторията на Архитектур-
но-историческия резер-
ват „Старинен Созопол”. 
Спасителните разкопки 
се провеждат на ул. „Ки-
рил и Методий” №22, на 
мястото на опожарената 
„Къща Хадиаслани” (Ста-
рата поликлиника). Раз-
криха се археологически 

структури, които марки-
рат почти всички пери-
оди от хилядолетната ис-
тория на древна Аполония 
и средновековния Созо-
пол. Най-ранните наход-
ки са от края на VII – на-
чалото на VI век пр. Хр. и 
са свързани с живота на 
първите заселници – ос-
нователи на града. Освен 

изящната източногръцка 
керамика, в нисколежа-
щите пластове се откри-
ват фрагменти от тракий-
ска керамика и следи от 
ранна металургия. През V 
век пр. Хр. на това място 
е съществувала жилищна 
сграда, от която е запазе-
но водосъбирателно съо-

ръжение – щерна. В обе-
ма й се откриха множе-
ство находки, между кои-
то пет цели съда. От ели-
нистическия период (края 
на III-I век пр. Хр.) са раз-
крити две помещения от 
луксозна сграда и зим-
ник. Фасадата е била ук-
расена с декоративна ке-

рамика (сими), а покривът 
- увенчан с антефикси. В 
едно от помещенията се 
откриха следи от стено-
пис. Керамичните наход-
ки от тази сграда се отли-
чават с богата декорация 
в стил „Западен склон на 
Агората”. Многобройни 
са и фрагментите от купи 
с релефна украса, внос 
от Пергам. Помещенията 
се датират с множество 
монети и амфорни печа-
ти от островите Тасос и 
Родос. 

Римският период (II-III 
век) в архитектурния ком-
плекс е засвидетелстван 
от дълбока цистерна, за-
пълнена с огромно коли-
чество керамичен мате-
риал. Находките са из-
ключително многоброй-
ни и разнообразни. Пре-
обладават амфори и стом-
ни за съхранение на вино, 
обикновена битова и лук-
созна пергамска керами-
ка. В обема на цистер-
ната се откриха някол-
ко статуетки, фрагмен-
ти от стъклени съдове и 
изящна костена игла за 
коса, изработена от сло-
нова кост. 

В източната част на ком-
плекса е запазен фраг-
мент от масивна късноан-
тична сграда, датирана с 
материали от V-VI век. 

Средновеков-
ният период е 
засвидетелстван 
от две сходни по 
характер и раз-
мери стопански 
помещения, да-
тирани едното 
през XII-XIII, а 
второто през XIV 
век. Находките – 
предимно монети 
и керамика, сви-
детелстват за бо-
гатството и тър-
говските връз-
ки на региона. 
Сред тях се от-
личава керами-
ката тип „сграфи-
то”, част от нея е 
внос от Констан-

тинопол, а друга - 
произведена в керамич-
ните работилници на Со-
зопол. Обстоятелството, 
че разкритите архите-
ктурни останки са в бли-
зост до центъра на сред-
новековния Созопол, къ-
дето функционирал град-
ски манастир – седалище 
на созополския епископ 
(Старата митрополия X-
XVII век) се потвържда-
ва от откритите на това 
място три моливдовула - 
оловни печати на висши 
църковни сановници. 

Османският период е 
представен от част от 
сграда, ситуирана в за-
падния профил на изкопа, 
унищожена от пожар. И в 
този период находките са 
изключително интересни. 
Откриха се бронзов тас и 
няколко късносреднове-
ковни паници със сграфи-
то украса. 

Разкопките на този 
участък, след предсто-
ящия задълбочен научен 
анализ, ще добавят нови 
щрихи към историята и 
материалната култура на 
древния град. След рес-
таврацията на археоло-
гическите находки, същи-
те ще бъдат представени 
пред широката публика в 
залите на Археологически 
музей - Созопол. 

ОБЯВА
 
Военно окръжие ІІ степен – Бургас съоб-

щава, че със заповед №ОХ-904/03.11.2020г. 
на министъра на отбраната на Републи-
ка България са обявени 30 (тридесет) ва-
кантни длъжности, във военни формирова-
ния от състава на Военноморските сили, 
завършили граждански средни или ви-
сши училища в страната и в чужбина, как-
то следва:

1. За в.ф. 56080 - Варна – 18 (осемнаде-
сет)  длъжности;

2. За в.ф. 28580 - Варна – 4 (четири) 
длъжности;

3. За в.ф. 22580 - с. Приселци – 8 (осем) 
длъжности;

Ñðîê çà ïîäàвàíå íà äîêуìåíòè – äî 
08.01.2021 ã. 

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявя-
ва, че  със заповед № ОХ-949/19.11.2020 г. на 
министъра на отбраната на Република Бълга-
рия са обявени вакантни длъжности за вой-
ници, във военни формирования от състава 

на Съвместното командване на специални-
те операции в гарнизон Пловдив, завърши-
ли граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина, както следва:

1. За  В.Ф. 54120 - Пловдив – 2 (две) 
длъжности;

2. За  В.Ф. 48650 - Пловдив – 7 (седем) 
длъжности;

3. За  В.Ф. 56100 - Пловдив – 2 (две) 
длъжности;

4. За  В.Ф. 56110 - Пловдив – 2 (две) 
длъжности;

5. За  В.Ф. 56120 - Пловдив – 3 (три) 
длъжности;

Ñðîê çà ïîäàвàíå íà äîêуìåíòè – äî 
20.01.2021 ã. 

Повече информация за останалите 
длъжности в страната, както и за канди-
датстването и подаването на документи-
те можете да получите в сайта на ЦВО 
http://www.comd.bg/, както и в стая №14, 
в сградата на Военно окръжие ІІ степен – 
Бургас, и в офисите за военен отчет в об-
щините. 

Успешен финал на  
археологическия сезон в Созопол

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ ÑТЕПЕН - БУРГАÑ

8000, ãð. Буðãàñ, уë. „Цàð Аñåí” №4, òåëåфîí 056/842-046

Проучваната местност Солинария

 Бронзова лампа от V в. сл. Хр., открита при проучванията 
на Старата поликлиника

Димитрина Карадиамандиева, която е художник-керамик, активно се включ-
ва в разкопките



По повод 16 ноември – Между-
народния ден на толерантността, 
Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните към 
Община Созопол обяви месец ноем-
ври за "Месец на толерантността". 

„Потърси се в другия“ е мотото, 
което помага на децата да разбе-
рат, че въпреки различията помеж-
ду ни  всички сме еднакво важни. 
Добре е да зачитаме емоциите, ми-
слите и желанията на всеки един от 
нас и да търсим начини да се съо-
бразим с тях.

В тази връзка бе обявен конкурс 
за учениците от начален курс за ри-
сунка на тема „Най-добрият човек, 
когото познавам“. 

Резултатите от конкурса са след-
ните:

1-во място – Михаил Христов, III 
кл., с. Росен

2-ро място - Рада Тодорова , III 
кл., гр. Созопол

3-то място - София Рассказова, III 
кл., гр. Созопол 

Всички участници получават поо-
щрителни награди.

Учениците от 5 до 12 клас пре-
дизвикахме да напишат съчинение, 
разказ или есе на същата тема. Ре-
зултатите са следните: 

1-во място – Диана Желева , VII 
кл., гр. Созопол,

2-ро място - Филипа Попова, VII 
кл., гр. Созопол

Кирил Михалeв, XI кл., гр. Созо-
пол

3-то място - Тодор Христов, IX кл., 
гр. Созопол.

Всички участници получават поо-
щрителни награди.

Благодарим на всички участни-
ци и пожелаваме прекрасни и не-
забравими празници! 

1. Даниела Иванова - II кл., с. Ро-
сен

2. Стефка Великова - III кл., с. Ро-
сен

3. Габриела Кръстева – IV кл., гр. 
Созопол

4. Марти Киряков - III кл., гр. Со-
зопол

5. Десислава Желева - III кл., гр. 
Созопол

6. Ния Пухова - III кл., гр. Созо-

пол
7. Руска Конакчиева - VIII кл., гр. 

Созопол
8. Дария Райкова - VII кл., гр. Со-

зопол
9. Васелена Явахчова- VII кл., гр. 

Созопол
10. Стела Христова - XI кл., гр. Со-

зопол
11. Теодора Филева - VII кл., гр. 

Созопол
12. Жасмина Димитрова - VII кл., 

гр. Созопол
13. София Рачева - VII кл., гр. Со-

зопол
14. Ая Осман - VII кл., гр. Созо-

пол
15. Мария Стамова - VII кл., гр. 

Созопол
16. Стоян Йорданов - VI кл., с. Ро-

сен
17. Виктория Пазвантова - VII кл., 

гр. Созопол

Наградите могат да се получат във 
фронт-офиса на Община Созопол 
от 17.12. 2020 до 22.12.2020, от 13.00 
ч. до 14.30 ч.

Детската площадка на 
ул. „Мусала“ (УПИ I, кв. 
70 по плана на гр. Созо-
пол) бе реконструирана 
и оборудвана като спорт-
но игрище с предназна-
чение за футбол на мал-
ко поле с размери 23,20/ 
15,55 м. 

Игрището е затворено 
с метална оградна систе-
ма с височина 5м, пред-
видени са и два входа. 
Съществуващата асфал-
това настилка бе грунди-
рана и върху нея бе по-

ложен нов гладък асфалт 
с наклон за добро отвод-
няване, а по странични-
те линии на игрището се 
монтираха линейни отво-
днители.

Теренът е покрит с раз-
ливна каучукова настил-
ка, която е с висока ус-
тойчивост на абразия, 
UV лъчи, вода, високи и 
ниски температури. 

Игрището е оборуд-
вано с врати за мини-
футбол с мрежа с раз-
мери 300/200/100 см и 

с баскетболни кошове. 
До няколко дни теренът 
ще бъде разчертан на-
пълно и децата ще имат 
възможността да игра-
ят там.

Проектът е финанси-
ран от Държавен фонд 
„Земеделие”, Програма 
за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. Евро-
пейски земеделски фонд 
за регионално развитие, 
Европейски земеделски 
фонд за развитие на сел-
ските райони.
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В село Равадиново пара-
лелно текат няколко инфра-
структурни ремонта, които не-
съмнено ще променят облика 
на населеното място и ще на-
малят риска при шофиране. В 
края на изминалата седмица 
стартира основен ремонт на 
път BGS 1211 - гр. Созопол - 
с. Равадиново, в отсечката от 

бетоновия възел до входа на 
Равадиново, която е с дължи-
на около километър и от годи-
ни е един от най-проблемните 
участъци за всички премина-
ващи шофьори.

Ремонтните дейности там 
стартираха с локални поправ-
ки, след което бе положен 6 
см основен пласт асфалт, 5 

см износващ слой. От две-
те страни на пътното плат-
но са обособени, насипани и 
валирани банкети и са изко-
пани земни отводнителни ка-
навки, които са заустени в 
река Равадинска. До дни из-
пълнителят на проекта ще за-
върши и подходите към глав-
ния път. Проектът е на стой-
ност 320 000 лв. и е финанси-
ран със субсидия от Държа-
вен бюджет.

Частична рехабилитация на 
пътното платно се извършва и 
по ул. „Стара планина”, къде-
то огромни дупки затруднява-
ха движението по нея. Отново 
по същата улица, в отсечката 
след разклона с ул. „Темену-
га” до ул. „Черно море” и по 
ул. „Черно море” в отсечката 
ул. „Стара планина” - ул. „Ро-
потамо” също започна осно-
вен ремонт на улиците. Със-
тоянието на пътните платна в 
тези участъци бе в изключи-
телно тежко състояние и жи-
телите там често се оплаква-
ха от високо ниво на запра-
шаване и щети по техните ав-
томобили. Изкопът и на две-
те улици е направен и към мо-
мента се насипват с чакъл, 
извършва се профилиране и 
валиране на пътната основа, 
както и повдигане на шахти-
те, след което ще бъдат мон-
тирани бордюри. Планира се 
до края на годината улиците 
да бъдат асфалтирани.

Дългоочаквани инфраструктурни 
ремонти са в ход

Преди ремонта

След ремонтаЧастична рехабилитация на пътното платно по ул. „Ста-
ра планина”

Детска площадка в новия 
град е обновена



Михаил КОЛЕВ

Бургас и регионът ви-
наги са се славили с ус-
пехи и традиции в борба-
та. Оттук са излезли мно-
жество състезатели и тре-
ньори, донесли слава и 
радост на града и Бълга-
рия от републикански и 
международни участия. 
За да бъде на това висо-
ко ниво този спорт в мор-
ския град, заслугата имат 
и Николай Дачев, треньор 
и основател на клуб по 
класическа борба „Бур-
гас”, както и неговият по-
коен баща Данко.

Данко Дачев започва 
своята кариера при кла-
сиците в ранна детска 
възраст. Успява да ста-
не републикански шампи-
он във всички възрастови 
групи, а краят на 70-те го-
дини са най-силните в не-
говата кариера. През 1977 
година е балкански шам-
пион в категория до 74 кг, 
в същата година триумфи-
ра и на турнира „Друж-
ба”, известен като Мал-
кото европейско първен-
ство, а година след това 
се окичва с бронзов ме-
дал на Световното в Лас 
Вегас.

„Винаги ми повтаряше, 
че трябва сам да си про-
правям пътя, защото на 
него никой не му е по-
магал. Затова искаше аз 
сам да се справям с труд-
ностите, Казваше ми да 
стискам зъби и да вървя 
напред, каквото и да ста-
ва”, казва синът му Ни-
колай.

Двамата имат много 
случки заедно покрай 
спорта, но онази, която 
Дачев-младши ще помни 
винаги, е на състезание, 
на което Николай взима 
участие.

„Тогава един съдия му 
обясняваше как на ня-
какъв турнир му напра-
вил дадена хватка. Баща 
ми както го слушаше му 
каза: „Я ела в залата, да 
те видим тебе как ще ми 
я направиш сега”. Оти-
доха, сбориха се здраво, 
но татко ми бързо го „сгъ-
на”, припомня си негови-
ят син.

След кончината на Дан-
ко Дачев Николай реша-
ва да увековечи памет-
та му с мемориален тур-
нир, какъвто безспорно 
заслужава. Първоначал-
но обмисля дали да не 
носи имената на големи-
те ни борци в класическа-
та борба - Крали Бимба-
лов, олимпийски шампи-
он, и на световния пър-
венец Ангел Керанов, но 

се оказва, че негов при-
ятел е кръстил клуба си 
в Царево на Бимбалов и 
всяка година прави тур-
нир в негова чест, затова 
и идеята отпада. Така се 
заражда турнирът „Данко 
Дачев”, който се провеж-
да девет години поред, но 
тази година пропадна за-
ради пандемията от коро-
навирус. Дачев-младши 
е категоричен, че дока-
то има възможност, тур-

нирът в памет на неговия 
вдъхновител за борбата 
ще се състои.

Самият Николай Дачев 
се пали по борбата имен-
но заради баща си, който 
го е вдъхновил с победите 
и поведението си на тепи-
ха. Кариерата си започва 
в началото на 90-те годи-
ни при Златомир Стоянов 
в „Черноморец”. Тренира 
там до 10 клас, когато пре-

минава в „Левски”. Казва, 
че като състезател е хва-
нал едни от най-тежките 
години, когато държава-
та променя формата си 
на управление от комуни-
зъм в демокрация. „Тога-
ва няма нищо, абсолютно 
нищо, условията бяха из-
ключително тежки за мо-
ето поколение борци”, до-
пълва той. Печели множе-
ство медали от републи-

кански и международни 
турнири.

Любовта му към бор-
бата продължава и след 
като спира състезател-
ната си кариера и затова 
той решава да се захване 
с треньорската професия. 
Дебюта си като наставник 
прави през 2008 година 
в спортното училище на 
Бургас „Юрий Гагарин”, а 
две години по-късно вече 

е селекционер и на наци-
оналите ни при юношите и 
кадетите, чийто пост зае-
ма и до днес. Споделя, че 
като състезател му е било 
по-лесно, отколкото сега 
като треньор. 

„Като борец излизаш на 
тепиха и мислиш само за 
себе си, докато сега като 
треньор мислиш и за мно-
го други неща – най-вече 
да подготвиш своите със-
тезатели за състезание, 
да не се контузят, както 
и чисти организационни 
и административни за-
дължения”. 

В неговия клуб по кла-
сическа борба „Бургас” 
тренират десетки мест-
ни момчета и момичета, 
а желанието на Николай 
е те да бъдат отговорни 
хора, защото според него, 
когато човек е отговорен 
и дисциплиниран в спор-

та, той ще бъде такъв и в 
живота. 

Безспорно най-големи-
те му успехи като треньор 
са свързани с Едмонд На-
зарян, син на легенда-
та Армен Назарян, който 
сега се състезава за КС 
„Бургас”. Назарян-млад-
ши предизвика истински 
фурор в цял свят този 
февруари, след като при 

дебюта си на Европейско-
то в Рим при мъжете успя 
да триумфира със златния 
медал, надвивайки по ка-
тегоричен начин имени-
ти съперници по пътя към 
върха.

За него казват, че е 
прецедент – няма друг 
такъв борец, който да е 
спечелил такава титла 
на толкова ранна въз-
раст. Преди този знаме-
нит успех Еди, под ръко-
водството на Дачев в на-
ционалния отбор за ка-
дети, става два пъти ев-
ропейски шампион, два 
пъти се окичва с бронза 
на световни първенства, 
а на Младежките олим-
пийски игри в Буенос Ай-
рес, Аржентина, също пе-
чели бронзов медал. 

В момента Едмонд слу-
жи като вдъхновение 
за останалите борци на 
„Бургас”, които искат да 
постигнат неговите успе-
хи, затова и тренират уси-
лено в залата по борба на 
стадион „Черноморец”, 
където клубът провежда 
тренировките си.

Други сериозни пости-
жения, дело на борци, 
част от клуб  „Бургас”, са 
Щерьо Щерев, който ста-
ва многократен републи-
кански шампион, трети на 
европейско за кадети и 
пети на световно. Ахмед 
Тунджай – многократен 
републикански шампион, 
участник на множество 
световни и европейски 
първенства, Стоян Йорда-
нов, станал бронзов ме-
далист на европейско и 
световно първенство. Ма-
риян Димитров и Христи-
на Димитрова, участни-
ци на Европейските мла-
дежки олимпийски игри 
в Баку, Радослав Дими-
тров, участник на светов-
ното в София през 2019. 
Голяма част от днешните 
млади борци на морския 
град прохождат именно 
при Николай Дачев и не-
говия колега в отбора - 
Николай Милков.

За всичко постигна-
то като треньор и осно-
вател на клуба Николай 
Дачев иска да благода-
ри на кмета на града Ди-
митър Николов, зам.-кме-
та по спорт Диана Сава-
тева, началника на отдел 
„Спорт” към Община Бур-
гас Веселина Деведжие-
ва, както и на своя голям 
приятел Атанас Топчиев, 
които винаги са му оказ-
вали помощ. 

Онова, за което един от 
успешните борци и тре-
ньори на Бургас мечтае, 
е градът да стане център 
по свободна и класиче-
ска борба.

„Искам да имаме хуба-
ва база, където да трени-
раме всички местни от-
бори по борба. Да идват 
националните отбори на 
други държави в Бургас 
на подготовка и да имаме 
медалисти от големи пър-
венства”, разкрива меч-
тите си бургазлията.

Николай Дачев  
продължава успешно делото на баща си
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4 Данко Дачев запалва 
сина си по борбата

4 Треньорската 
надежда и до днес 
помни неговите завети

„Мечтата ми е нашият град да стане център на 
борбата в България“, казва Николай Дачев

Част от клуба 
по класическа 
борба "Бургас" 
след Държавен 
шампионат

Данко Дачев (в средата с очилата) е вдъхновил своя син за 
борбата

Николай Дачев заедно с Едмонд Назарян
Николай Дачев (вдясно) и неговият помощник Ни-

колай Милков (вляво) с техен борец

Дачев-старши (вляво) по време на 
схватка



Интервю на  
Георги РУСИНОВ

- Адвокат д-р Петрова, 
прави впечатление, че 
българинът масово из-
разява една несигурност, 
що се отнася до ваксини-
рането. Откъде според 
Вас идва тя? Фалшивите 
новини и „експертите“ в 
социалните мрежи ли са 
виновни?

- Моите наблюдения са, 
че тази несигурност идва от 
лошата комуникация, от не-
достатъчно добре поднася-
ната информация, от това, 
че съществуват много и раз-
лични източници на инфор-
мация, а хората нямат навик 
да ги проверяват. Както и от 
това, че рано или късно се 
намесват и финансови инте-
реси и конспиративни тео-
рии. Виновни сме всички - 
тези които знаем, че не ус-
пяваме да обясним на тези, 
които не знаят, а тези кои-
то не знаят, че не искат да 
научат. Както казва Стив 
Хопкинс: „По-страшно от 
невежеството е само илю-
зията за знание!“ 

- Защо според Вас едва 
30 и няколко процента от 
медиците на първа линия 
ще се ваксинират?

- На първо място, защо-
то още няма регистрирана 
ваксина, нормално е човек 
да не е готов да се „хвър-
ли“ в неизвестното. От дру-
га страна, не знам как са 
събирани тези данни. Ми-
нистерство на здравеопаз-
ването е пуснало списъци 
към медиците, които са на 
първа линия, кога и от кого 
е анализирана информация, 
аз лично не зная. Липсата 
на научно базирана досто-
верна информация, липса-
та на легална регистрация 
на продукта няма как да не 
породят неизвестни, съм-
нения и дори страх. Тряб-
ва да отчетем, че една го-
ляма част от медиците на 
първа линия вече са болни 
и бидейки болни в момента, 
те няма как да подлежат на 
имунопрофилактика. Дру-
га голяма част са преболе-

дували и все още не е ясно 
дали имат необходимите 
антитела. В крайна сметка 
това е една информация, 
според мен прекалено рано 
поднесена, което не поро-
ди вероятно целения ефект 
– а именно, всички медици 
на първа линия да се вакси-
нират и да дадат добър при-
мер на обществото. 

- Много лекари твър-
дят, че е рано за напълно 
работеща ваксина. Как-
ва опасност крие бързо-
то им използване спо-
ред Вас?

- Много лекари имат ос-
нование да се притесняват, 
защото обичайно изработ-
ването на един биопродукт, 
каквато е ваксината, отне-
ма значително повече вре-
ме. Тук според мен трябва 
да се намесят експертите 
фармоколози и имунолози 
и те да коментират до как-
ва степен крие рискове. И 
пак казвам, още няма нищо 
черно на бяло. До момента, 
в който нямаме регистрира-
на ваксина, нямаме кратка 
характеристика, т.е. няма-
ме яснота какви са риско-
вете и ползите от една та-
кава ваксина, всичко, което 
си казваме, ще е в сферата 
на хипотезите и вероятност-
ите. Всеки може да твърди 
всичко и всеки има право 
да вярва на всичко. Няма 
как да не отчетем факта, че 
обществото е оцеляло имен-
но защото са открити вакси-
ни за редица други заразни 
заболявания. Не отричам 
ползата от ваксините, нито 
искам да наливам „вода във 
воденицата“ на т. нар анти-
ваксърски движения. Прос-
то при ваксината за COVID-
19 е много рано да комен-
тираме каквото и да е, раз-
бирам желанието на управ-
ниците ни да внесат „спо-
койствие“, но тяхната при-
бързаност не настрои об-
ществото в правилна, гра-
дивна посока, по-скоро за-
дълбочи един вече същест-
вуващ проблем - с недове-
рието. 

- Вие като юрист как 
ще обясните така наре-

ченото информирано съ-
гласие? Какво трябва да 
получи като информация 
ваксиниращият се?

- Много Ви благодаря за 
този въпрос, това е една от 
най-болезнените и нераз-
брани теми в родното здра-
веопазване. Прекрасно е 
да се говори за информи-
ран избор и съгласие. Това 
е един законово регули-
ран процес, който е много 
важен, тъй като гарантира 
правата както на пациенти-
те, така и на лекарите. Мно-
го погрешно бива разбиран 
като една бланка, хартия, 
декларация, но това е цял 
процес, който не започва и 
не свършва с просто фор-
мално полагане на подпис. 
Законът казва, че информи-
раното съгласие е съгласие, 
дадено от пациента добро-
волно, след като е получил 
достатъчна и достъпна ин-
формация. Важното, което 
трябва да знаят Вашите чи-
татели е, че по принцип ин-

формираното съгласие се 
дава доброволно и предва-
рително, след като знаем 
какво ни е, каква ни е ди-
агнозата, с за какво ще се 
лекуваме, има ли други раз-
умни алтернативи на пред-
лаганото ни лечение, как-
ви са рисковете, плюсове-
те и минусите от едно лече-
ние, какви са съпътстващи-
те неудобства, какво би мог-
ло да се случи, ако откажем 
да се лекуваме. Едва след 
като знаем тези неща, ние 
може да вземем своето ин-
формирано решение. 

По отношение на вакси-
ните има нещо специфич-
но. В България имаме На-
редба 15 от 2005 г., което 
регламентира имунопро-

филактиката и въвежда т. 
нар. имунизационен кален-
дар. Та в тази Наредба вак-
сините биват задължител-
ни и препоръчителни. Ко-
гато една имунизация е за-
дължителна, от нас не се 
изисква нашето информи-
рано съгласие дали да си я 
поставим изобщо, или не. 
Тъй като имунопрофилакти-
ката е част от мерките, ко-
ито държавата предприема, 
за да опази общественото 
здраве, и когато става въ-
прос за задължителна вак-
сина, мястото на нашия ли-
чен избор идва след задъл-
жението ни да пазим обще-
ството, т.е. искаме - не ис-
каме, ние трябва да се вак-
синираме. А в случай че ня-
маме медицински причини и 
откажем, подлежим на съ-
ответните санкции. Не така 
стоят нещата при препоръ-
чителните ваксини. Именно 
затова те са препоръчител-
ни, т.е. има т. нар. таргет-
ни групи, хора, които са по-
уязвими от развитие на за-
разно заболяване и вакси-
ната се препоръчва именно 
за тях, например. При вся-
ка ваксина медицински съ-
вети в хода на нейното раз-
работване определят ней-
ните индикации и контраин-
дикации, т.е. за кого и кога 
е подходяща и за кого кога 
не е. Тази информация се 
въвежда в кратките харак-
теристики, т.е. в листовки-
те. Лекарите са запозна-
ти с цялата тази информа-
ция и трябва да подходят 
с изключително внимание 

и в конкретиката за всеки 
един човек. Недопустимо е 
да си мислим, че под строй, 
конвейерно ще ни ваксини-
рат всички. За всеки кон-
кретен човек всички тези 
неща трябва да са съобра-
зени. Отделно от това, ако 
има някакви разумни алтер-
нативи на тази ваксина, то 
те трябва да бъдат обсъде-
ни. Примерно, ако има ня-
колко ваксини, не може ле-
карят да ви каже, че трябва 
задължително с една от тях 
да се ваксинирате. Лекарят 
ни трябва да ни запознае с 
вероятните, възможни ран-
ни или късни нежелани ре-
акции, а ние, ако проявим 
някоя от тях, трябва неза-
бавно да се свържем с него, 
тези неща по закон се док-
ладват, това се прави с цел 
да се подобряват и лекар-
ствата, и ваксините. При на-
стоящите условия, препоръ-
чителна е ваксината срещу 
COVID, недопустимо е да 
смятаме, че някой ще на-
кара някого да се ваксини-
ра насила. Волята е изцяло 
на пациента. За да вземем 
обаче своето информира-
но решение, информацията 
трябва да е много достъп-
на. Тук е много важна роля-
та на нашите лекари да не 
ни тласкат от едната в дру-
гата крайност, а да ни пред-
ставят максимално достъп-
но информацията, така че 
всеки да може да си вземе 
своето решение и впослед-
ствие да носи отговорност 
за него. Всеки от нас носи 
на първо място сам отго-

ворност за здравето си, за 
да не обвиняваме лекари-
те си, трябва да сме актив-
ни, да участваме в проце-
са. Щом искаме ползите от 
нещо, ще се научим да тър-
пим и вредите му.

- Засега липсва инфор-
мация за стъпките на вак-
синация, което може да 
доведе до здравни про-
блеми на хората и неже-
лани реакции при пребо-
ледували. Ще трябва ли 
да се слага при напълно 
здрави хора, след напра-
вен PCR тест и антигенен 
тест? Това на практика не 
означава ли, че трябва 
пациентът да даде едни 
пари за тестове, за да по-
лучи безплатна ваксина, 
защото в противен случай 
може да доведе до неже-
лани реакции? Ще се на-
стоява ли да се поемат в 
такива случаи и тестове-
те от държавата?

- Това изисква много за-
дълбочена медицинска екс-
пертиза, но аз пак Ви каз-
вам – в момента нямаме ре-
гистрирана ваксина, така че 
ние не сме видели индика-
циите и контраиндикации-
те, за които говорим. Никъ-
де не сме видели да ни каз-
ват, че ще се ваксинират 
хора само с отрицателен 
PCR тест. Тук отварям една 
скоба, за да вметна, че как-
то има фалшиво положител-
ни, така има и фалшиво от-
рицателни PCR тестове. Съ-
щото се случва и с антиген-
ните тестове. Никой от тях 
не е на 100% достоверен. 

С це
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Недопустимо е 
някой ще бъде 
„Наблюдаваме редица мерки, които не отговарят на 
нормите на правото, а част от тях не отговарят и на 
здравата житейска логика“, смята юристът

Адвокат  
д-р Мария Петрова: 



Ние нямаме още ясни кри-
терии - да речем, пример-
но при отрицателен PCR 
тест и липса на еди-как-
ви си симптоми, трябва да 
се ваксинираме. Ако един 
човек е прекарал заболя-
ването или има алергии, 
това са контраиндикации. 
Навсякъде в света като се 
правят тези таргет групи, 
на които се препоръчва 
една ваксина – възрастни 
хора, хронично болни, или 
други, медицински съве-
ти се събират и определят 
тези индикации и контра-
индикации и неспазването 
на която и да е от тях е на-
рушение на нормата. Ние 
в България нямаме таки-
ва неща. Нямаме стандар-
ти, нямаме дори писмена 
следа кой къде какво е на-
правил и проследил. Мно-
го рядко дори, когато оти-
дем при нашите лични ле-
кари, те абсолютно досто-
верно описват нашето със-
тояние. Ролята на лекарите 
е огромна, много важна и 
отговорна, а това, че има-
ше твърдения, как личните 
лекари отказвали да носят 
отговорност за ваксината, 
е абсурдно. От една стра-
на демонстрира незрялост, 
несигурност в експертиза-
та, от друга страна е юри-
дически неправилно. И тук 
идва въпросът Ви – какво 
ще стане, ако у хората има 
нежелани реакции. Много 
трудно се доказва, че това 
е нежелана реакция от вак-
сината, най-малкото защо-
то никой не е написал как-
во е било състоянието на 
пациента преди това или 
не го е проследявал доста-
тъчно дълго време .От дру-
га страна това, че не може 

да се търси отговорност за 
нежелание реакции от вак-
сина, само защото някой е 
подписал информирано съ-
гласие е правно невярно. 
Отговорност може да се 
търси и е редно общество-
то да го знае. Отговорност 
носи всеки, които е извър-
шил нещо извън правната 
рамка. На въпроса за фи-
нансирането, ако приемем 
наистина, че ваксината ще 
е безплатна, и приемем, че 
ще се сложи индикация от-
рицателен PCR тест, то то-
гава най-логично би било 
това да подлежи на дис-
кусия, защото въвеждане-
то на толкова скъп тест ще 
е предпоставка за невъз-
можност и отлив на хората 
от имунопрофилактика. Ва-
жно е обществото да знае, 
че ние като се ваксинира-
ме веднъж, пазим себе си, 
но от друга страна, пазим 
и обществото, поддържай-
ки съответното покритие. 
Като говорим за безплат-
ни ваксини, аз не съм убе-
дена, че те ще са за всички 
абсолютно безплатни. По-
скоро те ще бъдат безплат-
ни за рисковите групи. 

- Периодично ли ще 
трябва да се ваксинира-
ме, ясно ли е времето на 
действие на ваксината?

- Не мога да Ви отговоря 
тук. Няма никаква яснота и 
това означава да гадая.

- Авиокомпании каз-
ват, че ще пускат на бор-
да си пътници само с вак-
сина, това не наруша-
ва ли личните и здрав-
ни права?

- Авиокомпаниите, за да 
изискват такова нещо от 
пътниците, те трябва да 
променят своите общи ус-
ловия. Всеки един търго-
вец има право да го пра-
ви, стига това да не проти-

воречи на някакви норми 
или да погазва абсолютни 
човешки права. Никой от 
нас не е задължен да пъ-
тува с авиокомпании, ако 
съществува алтернатива. 
До момента ми е известна 
само една австрийска ави-
окомпания с подобно из-
искване и тя го е направи-
ла с оглед опазване здра-
вето на пътниците на бор-
да. И тук пак опираме до 
факта, че няма официал-
но регистрирана ваксина. 
Твърде много и екзотични 
са хипотезите все още, за 
да дам някакво конкретно 
експертно мнение по въ-
проса, но очаквам с инте-
рес какви ще са решения-
та. Пазарът и начинът, по 
който обществото ще реа-
гира, е от най-голямо зна-
чение за взимането на ре-
шения в тази връзка. 

- Подобни рестрикции 
може би ще въведат и 
отделни европейски дър-
жави чрез така нарече-
ния имунизационен пас-
порт. Т.е. влизането ни в 
съответна държава ще 
става само след вакси-
нация. Това отново нару-
шава права чрез уж „до-
броволно“ ваксиниране.

- Не съм видяла такъв 
текст. Знам за такива дър-
жави извън Европейския 
съюз. В момента има таки-
ва държави, извън ЕС, ко-
ито изискват ваксини за 
определени заболявания, 
за да пребиваваме на те-
риторията на тяхната стра-
на. В такива случаи мисля, 
че трябва да се претеглят 
личните права и уж, както 
Вие казвате, „доброволно-
то“ ни ваксиниране, с пра-
вото на свободно придвиж-

ване в Европейския съюз. 
За да можем да го прете-
глим това, трябва да има 
и определени текстове, за 
да можем да преценим кол-
ко пропорционално е на-
ложено това като мярка и 
тогава вече да коментира-
ме експертно. Лошото е, че 
повече се говори и това, че 
една новина излиза в прос-
транството, не означава, 
че това някъде е разписа-
но или някой има намере-
ния да го направи. Става 
така, че по ефекта на раз-
валения телефон до обще-
ството достига една непъл-
на информация, която не-
винаги намира основа в 
нормативен текст. 

- До ваксинирането все 
пак има още време, зато-
ва да преминем към мер-
ките. Здравният минис-
тър заяви, че те трябва 
да останат такива и след 
21 декември. Какво ми-
слите вие? Справя ли се 
държавата с пандемия-
та от COVID-19 по този 
начин?

- Не съм сигурна дали 
съм най-подходящият чо-
век, който да казва дали 
държавата се справя, или 
не, но ако погледнем трез-
во и разумно, още на Хипо-
крат му е направило впе-
чатление, че когато един 
е човек е болен от зараз-
на болест и бъде изолиран 
от обществото, то хората 
не се разболяват, а той си 
преодолява заболяване-
то и така ограничава раз-
пространението на зара-
зата. Логично е да мислим, 
че когато има мерки, те це-
лят да ограничат заразната 
болест. Друг е въпросът, че 
още от март месец по вре-
ме на извънредното поло-
жение и след това в извън-
редната епидемиологич-

на обстановка, в каквото 
сме и към настоящия мо-
мент, наблюдаваме реди-
ца мерки, които не отгова-
рят на нормите на хумани-
тарното право, а част от тях 
не отговарят и на здрава-
та житейска логика. Но, за 
да не звуча голословно и 
просто критично, нека по-
ясня - трябва да се виждат 
не само определени цифри, 
а държавата да знае с ка-
къв ресурс разполага и да 
има стратегия. На хартия 
тази стратегия дойде, т.е. 
написаха я преди 2 седми-
ци, а ние сме в тази ситуа-
ция от месеци. Аз много се 
радвам, че моята градивна 
критика бива възприемана 
от Министерство на здра-
веопазването, общо взето, 
макар с огромно закъсне-
ние, част от нещата започ-
наха да се правят в правил-
на посока. Иначе е нормал-
но да си задаваме въпроси 
за мерките, при положение 
че при 100 заразени за-
творихме държавата, при 
1000 я отворихме, при 6000 
наблюдаваме откъслечни 
мерки. Обществото има 
нужда от ясна комуника-
ция, за да може да разбере 
какво се случва. Няма как 
да не отправя критика към 
всички, които смятат, че ви-
русът е някаква конспира-
ция. Всички тези тайни пар-
тита, организиране на екс-
курзии, празници на 8-ми 
декември, показва, че ние 
сме едно изключително не-
зряло общество. Общество 
на евтините и повърхност-
ни удоволствия, да хап-
нем, да пийнем, задоволя-
ващо предимно първични-
те си инстинкти, общество, 
което не може да загърби 

моментното си удоволст-
вие, не иска да се лиши 
от нищо, в името на това 
да се преодолее една та-
кава криза, в името на об-
щото благо. Общество, ко-
ето се храни от многото де-
зинформация, с която раз-
полага, всеки бълва нови-
ни, всеки е „експерт“, все-
ки от всичко разбира, ако е 
така, защо сме на този хал? 
Тези хора трябва да разбе-
рат, че не е отговорно към 
здравето, първо тяхното, 
после на останалите, не е 
никак човеколюбиво това, 
което правим, щом можем 
да причиняваме това на хо-
рата, които в момента се 
борят със заразата в бол-
ниците, били те лекари или 
пациенти. 

- В почти всяка запо-
вед от март досега се на-
блюдават сериозни про-
тиворечия. В желанието 
си да удовлетвори биз-
неса, властта сякаш до-
пуска така наречения 
„двоен аршин“. Не тряб-
ваше ли да се помисли за 
по-лесна и достъпна по-
мощ за бизнесите, засег-
нати от мерките, вместо 
ту да затваряме заведе-
ния, ту да ги отваряме 
например?

- Аз оставам с впечатле-
ние, че от март насам един-
ственият бизнес, който въл-
нува държавата са заведе-
нията и кръчмите, моля Ви, 
това е несериозно. Защо 
никой не се притесни за 
образованието, че децата 
ни остават полуграмотни, 
че ще завършат лекари, 
инженери, архитекти, кои-
то нямат грам практически 
познания, учили само пред 
компютър? Почти няма сек-
тор, който да не е засегнат 
от кризата, не е само раз-
влекателният сектор. По 

отношение на „двойния ар-
шин“ аз също чисто житей-
ски съм с впечатление, че 
го има. Става така, че кой-
то има по-голяма гласност 
и лоби, успява да издейст-
ва неща, които да са в пол-
за на неговия сектор. Тряб-
ва да си дадем ясна смет-
ка, че практически изця-
ло затваряне на държава-
та е абсолютно невъзмож-
но, защото най-малкото ще 
обречем на глад хиляди се-
мейства. От друга страна, 
не можем да мислим само 

за едни бизнеси, а да пре-
небрегваме други. Ето, сега 
при самоосигуряващите се 
лица се оказаха изключи-
телно уязвими в тази ситу-
ация, в която не получават 
от държавата абсолютно 
никакви помощи. Държа-
вата казва – оправяйте се! 
Тези хора имат разходи, 
осигуровки, данъци. Редно 
беше да се помисли за на-

маляване на администра-
цията, която така или иначе 
е „раздута“ и неефективна. 
Как работи един държавен 
служител „от къщи“, служе-
бен компютър ли има, дос-
тъп до система ли? Но си 
получава заплатата, без 
държавата да се ангажи-
ра да види колко работа е 
свършил, как я свършил „от 
къщи“. Редно е властима-
щите да помислят за едни 
по-адекватни мерки, които 
могат да гарантират равни 
права на всеки един сек-
тор, защото в крайна смет-
ка всеки един от нас плаща 
своите данъци и осигуров-
ки. Държавата не отгова-
ря солидарно в социалния 
си модел, при тези мерки, 
които видяхме се оказа, че 
не е точно така. Ако неща-
та бяха правилно регулира-
ни, не би следвало в една 
такава критична ситуация, 
а и по принцип, да се при-
лага „двоен аршин“.

- В тази връзка Вие си-
гурно имате наблюдения 
кои са най-често засяга-
ните права и свободи на 
българите от март на-
сам във връзка с обста-
новката?

- За хубаво или за лошо 
моята работа е такава, че 
никой не идва да ми се 
похвали, а за да се опла-
че. Като специализиран ад-
вокат аз защитавам хора-
та именно в най-уязвимия 
сектор, този, който пока-
за много нередности и де-
фицити, а именно – здра-
веопазването. Като запо-
чнем от абсурдните запо-
ведни на Здравното минис-
терство още от самото на-
чало, минем през маски-
те, неправомерното нала-
гане на карантина, забра-
ната да се влиза и излиза 
от страната, недостига на 

лекарства, отказаната ме-
дицинска помощ от страна 
на личните лекари, стигнем 
до лошия достъп на меди-
цинските услуги с неидва-
щи линейки, обикалянето 
през болници, PCR тесто-
вете, които работодатели-
те трябваше да правят за 
своя сметка. Лекарите, ко-
ито ежедневно ми се обаж-
дат да ми кажат, че нямат 
защитни облекла, че никой 
не им спазва графиците, че 
са принудени да работят 
при нечовешки условия, че 

нямат лекарства, че нямат 
подкрепа. Лечебните заве-
дения и болниците, които 
се опитват да оцеляват, ме-
дицинските центрове, кои-
то бяха на косъм от фалити, 
заради забраната за пла-
нова дейност. Общо взе-
то много са правата, които 
бяха засегнати. В тази ситу-
ация никой от нас не е пе-
челивш, защото нито кон-
тролните органи могат да 
упражняват реално практи-
чески контрол, нито лекари 
и лечебните заведения, ко-
ито дълги години бяха тлас-
кани в един огромен дефи-
цит, нито пациентите заслу-
жаваха да се случи това, 
което наблюдаваме. Еже-
дневно се сблъскваме с из-
ключително тежки казуси, 
що се отнася до лечение-
то на пациентите, били те с 
COVID-19 или не, но не ус-
пяват да стигнат до болни-
ца именно, защото органи-
зацията в сферата на здра-
веопазването привидно съ-
ществува, но практически 
не работи.

- Наблюдава ли се уве-
личение на съдебни дела 
срещу лекари и болници 
от страна на потърпев-
ши пациенти или семей-
ствата им?

- Много е рано да кажем 
дали ще се наблюдава по-
добна тенденция, защо-
то едно съдебно дело сре-
щу лекар, или болница не 
се развива толкова бързо. 
В момента има депозира-
ни документи и стартира-
ни дела, но не можем да 
кажем как ще завършат. 
Ефекта от всичко, което 
се случва от март насам 
ще видим може би след 5-6 
години. Тогава ще можем 
да си направим една „ре-
капитулация“. Моето огро-
мно желание е да не гле-

даме само сухите цифри, а 
да се поучим от грешките, 
които системата е допус-
нала. Ще се радвам мно-
го, ако се съберем в работ-
ни групи и анализираме из-
общо системата на здраве-
опазването и проблемите, 
пред които беше изправе-
на и които създаде за дър-
жавата. Трябва сега да се 
поучим от грешки, за да 
може другия път не само 
да ги повтаряме, но и да не 
ги допускаме. Пандемии е 
имало в цялата история на 
човечеството. Това, че за 
нас е нещо ново в момен-
та и сме значително раз-
глезени и не се лишаваме 
от удобствата си, не озна-
чава, че не може да се слу-
чи и в бъдеще. Природата 
за пореден път ни доказва, 
че не сме толкова всесил-
ни. Най-хубавите неща от 
това „предизвикателство 
пандемия“ биха били пър-
во да се поучим от греш-
ките, второ, максимално 
бързо и адекватно да въ-
ведем електронно здраве-
опазване. 

- Тестовете. Не закъсня 
ли решението и бързите 
антигенни тестове да се 
отчитат в статистиката и 
да се налагат разпореж-
дания според тях?

- На този въпрос ми е 
много трудно да Ви отгово-
ря и ще Ви кажа защо. Ние 
възприехме много на сля-
по дефиницията на СЗО, 
която ни каза, че всеки, 
който даде положителен 
PCR тест, е болен от коро-
навирус. Започнахме да 
правим тестове без ясно-
та, спомнете си дискуси-
ите още в началото, дори 
когато аз бях част от Ме-
дицинския експертен съ-
вет, това беше една от 
най-дискутираните теми – 
тестовете. Механизмът на 
PCR тестовете и на бързи-
те антигенни тестове е раз-
личен от медицинска глед-
на точка. Отделно от това, 
никой още в тази държава 
не е излязъл да каже колко 
достоверни са тези тесто-
ве, кой, къде и при какви 
условия ги прави. Респек-
тивно, ние трупаме едни 
данни, без да сме убедени 
в тяхната сигурност и пра-
вилност. Безспорно е, че 
много хора си правят ан-
тигенни тестове и свобод-
но циркулират в простран-
ството, без да се каранти-
нират. Това пак е недомис-
лица и плод на закъснели-
те ни законодателни про-
мени, с които се регистри-
рат заразните заболява-
ния и Закона за здраве-
то. Така че за мен преди 
да се коментира за при-
равняването на тестовете, 
както казват Ваши колеги, 
искам да кажа, че не може 
да се приравняват ябълки и 
круши. Тестовете не са ек-
вивалентни. Решението не 
мога да кажа дали е закъс-
няло, но мога да кажа, че е 
неадекватно още от само-
то начало. Сложен и ком-
плициран е въпросът и из-
исква сериозна експерти-
за и обсъждания.
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да се смята, че 
ваксиниран насила

Недопустимо е 
някой ще бъде 



Михаил КОЛЕВ

В интригуващ мач от 
шестия кръг на Национал-
ната баскетболна лига 
„Черноморец” се наложи с 
89:77 над „Академик” 
(Пловдив). Това бе първи 
домакински успех за бур-
газлии и общо втори за тях 
през сезона - и двата по-
стигнати срещу водещи от-
бори. 

„Черноморец” се въз-
ползва по най-добрия на-
чин от умората, налегнала 
пловдивчани, заради сгъс-
тения им цикъл от мачове, 
като дръпна рано и пове-
че не позволи на гостите 
обрат. 

13-2 в последните три ми-
нути от първото полувреме 
донесе и най-голямата раз-
лика за „акулите” до мо-
мента - 45:31. Константин 
Коев избухна с три тройки 
в този период, разделени 
само от забивка на Милош 
Милодрагович. Коев вкара 
само във втората част поч-
ти колкото целия тим на 
„Академик”. 

Второто полувреме стар-
тира отново силно за бур-
газлии, а разликата скочи 
до цели 19 точки. „Акаде-
мик” отговори със серия от 
10-0, за да се върне в ма-
ча в средата на третата 
част. „Черноморец” обаче 
не позволи повече да се 

скъси дистанцията, задър-
жа темпото до последната 
четвърт и в нея отново за-
почна отлично, за да въз-

станови солидна преднина 
от 17 точки. 

Гонитбата продължи и 
„студентите” продължиха 

да се борят, но „Черномо-
рец” не отпускаше педали-
те. Когато в последните две 
минути отборите влязоха 

при 16 разлика всичко ве-
че изглеждаше приключи-
ло. За домакините Кон-
стантин Коев завърши с 25 
точки и 9 борби, Болдуин 
добави 22, седем асистен-
ции и 11 борби. С 18 точки 
и 12 борби завърши Мар-
вин Смит. Бургаският тим 
спечели убедително борба-
та, а изпълни и 10 наказа-
телни удара повече.

„Поздравявам нашия от-
бор за показаната игра. 
„Академик“ (Пловдив) е си-
лен отбор, обиграни са 
имат мачове, както в наше-
то първенство, така и в 
Балканската лига, и съм 
много щастлив, че успяхме 
да ги победим. Преди ма-
ча си говорихме, че раз-
ковничето ще бъде борба-
та и се радвам за всички 
момчета, че се борихме и 
успяхме да ги неутрализи-
раме“, заяви пред вестник 
„Черноморски фар” Кон-
стантин Коев.
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Волейболният „Нефтохи-
мик” (Бургас) записа загу-
ба при гостуването си на 
„Добруджа” (Добрич). Бур-
газлии отстъпиха с 0:3 на 
своя опонент, а това бе 
първи двубой за „Нафтата” 
от много време насам, след 
като тимът бе сериозно 
ударен от коронавируса и 
редица играчи, както и тре-
ньорът на клуба, бяха по-
разени от вируса. Поради 
тази причина тимът имаше 
само една седмица за под-
готовка, а в редиците липс-
ваха основни играчи.

Първата част започна 
равностойно. Впослед-
ствие играта продължи под 
диктовката на домакините, 
но бургазлии успяха да се 
доближат на няколко пъти. 
Въпреки това момчетата на 

Мирослав Живков остана-
ха стабилни и затвориха 
частта с добра преднина. 

Вторият гейм протече 
под доминацията на състе-
зателите от Добрич, но в 
ключовите моменти позво-
лиха на съперника да скъ-
си максимално дистанция-
та. Обрат не последва и 
авансът на играчите на до-
макините се увеличи. 

В третата част гостите 
поведоха, амбицирани от 
развоя на предходния 
гейм. Добричлии изравни-
ха, последва нова серия на 
„Нефтохимик”. Интригата 
обаче остана жива, резул-
татът бе изравнен. След 
14:14 домакините се отпри-
щиха и оформиха стабилна 
разлика. Тя се запази и 
„Добруджа“ записа чист 
успех.

За бургазлии Мирослав 

Градинаров се отчете с 14 
точки (1 ас, 1 блокада), Ни-
колай Николов завърши с 
9 точки (2 аса, 1 блокада).

„Независимо от състава, 
с който излизаме, не мо-
жем да играем по този на-
чин. Изобщо не съм дово-
лен от това, което показа-
хме на терена. Ако трябва 
да се каже с една дума - 
имахме проблеми в атака. 
Отборът на Добрич игра 
много добре на атака, ус-
пяха в много трудни ситуа-
ции да извадят топки в за-
щита, да контраатакуват, 
имаха добра блокада. Ние 
не можахме да се противо-
поставим”, заяви тре-
ньорът на бургазлии Нико-
лай Желязков. 

След изиграването на 
двубоя „Нефтохимик” е чет-
върти в класирането с 5 
точки (2 успеха, 1 загуба). 

Михаил КОЛЕВ 

Бургаският кикбок-
сьор Мартин Копривле-
нски триумфира на Бал-
канското първенство 
(Balkan Best Fighters), 
което се проведе в Яго-
дина, Сърбия. Той успя 
да спечели златния ме-
дал при юноши-старша 
възраст до 71 кг в стил 
К-1, след като надви по 
точки представител на 
домакините, а след то-
ва се справи и с наш съ-
народник. Златото е 
първо от международ-
ни участия за клуба, 
който Мартин предста-
влява – „Файт Фактори"-
Бургас. За пръв път и 
боец от отбора участва 
на международно със-
тезание. 

С отличието си бур-
газлията допринесе и 
за успешното предста-
вяне на България на 
турнира, на който стра-
ната ни завоюва общо 
32 медала (22 златни, 9 
сребърни и 1 бронзов). 
По този начин България 
завърши на първото 
място в отборното кла-
сиране. През 2020 годи-
на 17-годишният боец 
стана и републикански 
шампион. 

С тези си успехи той 
умело върви по стъпки-
те на своя брат Стоян 
Копривленски, който е 
най-успешният роден 
кикбоксьор на между-
народната сцена в по-

следните години. 
„За „Файт Фактори"-

Бургас годината, макар 
и в условия на панде-
мия, бе успешна“, зая-
ви пред вестник „Чер-
номорски фар” Нико-
лай Атанасов, основа-
тел и треньор в клуба. 

„Очакваме календара 
за 2021 година и вече 
според него да знаем 

как да се подготвяме. 
Изпращаме успешна го-
дина – дойдоха нови 
членове, спечелихме 
медали, имаме репу-
бликански шампион, 
както и отличие от меж-
дународно състезание. 
Надявам се, че следва-
щата година ще е още 
по-успешна”, каза още 
Атанасов.

Злато за бургаски 
кикбоксьор на 

Балканското в Ягодина 

Утре баскетболен клуб „Несебър” 
ще вземе участие в турнир за Купа-
та на България на Българска баскет-
болна лига в осминафинален сблъ-
сък с отбора на „Политехника” (Со-
фия). Мачът ще се играе на принци-
па на директна елиминация и само 
победителят ще продължи напред. 
Срещата ще се състои в Ботевград и 

ще се излъчва директно в You Tube 
канала на Bulgarian Basketball 
Federation. Ръководството на клуба 
се готви за победа в осминафинала, 
която ще класира отбора в топ 8 на 
България. Тимът на „Несебър” е ре-
шен да покаже най-доброто от себе 
си и да докаже, че мястото му е сред 
най-изявените.

БК „Несебър” гони място 
в Топ 8 за Купата

„Черноморец” постигна първа 
домакинска победа

Чф

БаСКЕтБОЛ

COVID-19 и „Добруджа”  
не простиха на „Нефтохимик”

КиК БОКСВОЛЕЙБОЛ

• Бургазлии надвиха 
„Академик” (Пловдив)

• Капитанът Константин 
Коев се превърна в герой 
за „акулите”

Мартин Копривленски
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Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Дона МИТЕВА

Своеобразен предколе-
ден подарък за своите съ-
седи направиха трима мъ-
же, начело с домоуправи-
теля Христо Димитров в 
блок 70, вх. А в бургаския 
комплекс „Славейков”. Те 
изцяло обновиха интерио-
ра на асансьора. Напра-
виха го в свежи, весели 
цветове.

„Всичко бе старо, фоли-
ото изподрано, балатума 
на пода скъсан, таванът 
също- мръсен и неугледен. 
Канихме се от доста време 
да го обновим. Просто се-
га, когато хората се затво-
риха още повече заради 
пандемията – да доставим 
малко настроение. Все пак 
почти всички ползват то-
ва пространство”, разка-
за домоуправителя Христо 
Димитров за идеята.

Със задачата се нагърб-
ва с още двама мъже от 
входа - Тошко Каменов и 
Мирослав Павлов. Почти 
седмица им отнема оби-
калянето по магазините и 
избирането на самозалеп-
ващото фолио. „Искахме 
да е нещо свежо, нестан-
дартно като цветове. А по 
магазините преобладава-
ха тези в кафяво и други-
те тъмни тонове”, обяснява 
домоуправителят. Виждай-
ки ролката с нестандартно 
шарено фолио, решава, че 
това ще е, за да носи на-
строение.

Основно работата по по-
ставянето на новото фо-
лио е оставена в ръцете 
на Мирослав, защото той 
се занимава с реклама и 

знае кое как да направи. 
Но помагат и другите два-
ма, особено за почиства-
нето на старите останки и 
демонтирането на таблото 
и уреда за спешно повик-
ване. Цялата работа им от-
нема 2-3 дни. Доволни са 
от свършеното. 

Що се отнася до това, 
как съседите им приемат 
новия облик, домоуправи-
телят казва, че отзивите са 

на двата полюса. Катего-
ричните мнения обаче ще 
разбере когато мине да съ-
бира парите за входа.

„Младите хора много не 
обръщат внимание на про-
мяната, но виждам и ус-
мивки, като влязат в асан-
сьора. Най-възрастните се 
радват и благодарят, че 
е чистичко и ново. Тези 
между 50 и 60 са най-кри-
тични”, разказва за реак-

циите на съседите Христо 
Димитров. Той добавя, че 
следващата стъпка е да 
монтират и огледало - не-
що, което повечето от съ-
седите му смятат, че тряб-
ва да има в асансьора.

„Искахме да направим 
нещо, с което да зарадва-
ме съседите, а и да обно-
вим едно пространство, 
което наистина се нужда-
еше от това. Смятам, че то-
ва е нещо нормално да бъ-
де подето като инициати-
ва. Направихме го за до-
бро настроение”, обобщи 
Димитров.

„Това ме усмихна днес! 
Поздрави на Миро, Тош-
ко и Ицо за креативност-
та и за реновирания цве-
тен асансьор!”, написа в 
социалната мрежа Злати-
на Дукова, която е една от 
живеещите в този вход. Ад-
вокатката, която бургазлии 
познават като бивш зам. 
областен управител на 
област Бургас от 2012 го-
дина е член на Комисията 
за защита от дискримина-
ция (КЗД) - българския не-
зависим специализиран 
орган за защита правата 
на човека и недискрими-
нация. Въпреки че повече 
от времето си тя прекар-
ва в столицата, прибирай-
ки се в Бургас, е приятно 
изненадана от своите съ-
седи и тяхната инициати-
ва. „Надявам се да има по-
вече такива инициативни и 
дейни хора не само в на-
шия блок, но и в Бургас, а 
и в цялата страна”, си по-
жела Дукова в навечерие-
то на празниците.
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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

Да направиш весел асансьора
Трима мъже от 70 блок на „Славейков” зарадваха съседите си 

Деца рисуваха 
коледни комикси 
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