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Капиталов

Правим ток  
от отПадъци

Жителите от Обзор и съставните 
селища гласуваха за отделяне 

от община Несебър

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 5 март
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Бой след мач на 
„Черноморец“

Пижо и Пенда на бургаския плаж

4 Бургас ще има завод  
като в Мюнхен

4 Първа копка даде началото 
на строителството на новата 

анаеробна инсталация
Георги РУСИНОВ

До 2 години, или в началото на 
2023-та, се очаква да заработи ана-
еробната инсталация, на която бе 
направена първа копка в Бургас. На 
откриването на строителната пло-
щадка присъстваха кметовете на об-
щините Бургас и Поморие Димитър 
Николов и Иван Алексиев, замест-

ник-кметът на община Несебър 
Виктор Борисов, заместник-кметът 
на община Бургас Весна Балтина, 
представител на инженеринга 
по проекта Аглика Павлова, как-
то и на строителния надзор Райна 
Джамбазова. Партньори по проек-
та са общините Бургас, Несебър и 
Поморие и те ще са ползвателите 
на инсталацията.4u

гЕРБ тръгва към избори с амбиция 
за минимум шестима депутати

Община 
Поморие  
с бюджет 

от  
32 956 647 

лева

в Приморско  
дават нов живот 
на черната мида
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„Черноморски фар“

Жителите на село Тро-
яново, община Камено, 
отново ще гласуват, за да 
изберат кмет на населе-
ното място. Те ще трябва 
да предпочетат между не-
зависимия Димитър Нико-
лов и Галина Иванова от 
ГЕРБ. Нито един от тях не 
успя да спечели първия 
тур на частичните местни 
избори .

Николай Николов от 
„Републиканци за Бълга-
рия” тази неделя остана 
трети.

Балотажът ще е на 7 
март. Решението може да 
се обжалва пред Централ-
ната избирателна коми-
сия по реда на чл. 88 от 
ИК в срок до три дни от 
обявяването му пред Цен-
тралната избирателна ко-
мисия.

За Димитър Николов са 
гласували 236 души, а за 
Галина Иванова – 182. За 
третия кандидат Николай 

Николов – 95. 
„Изборният ден бе мно-

го спокоен, сега вече пъ-
туваме за София с избор-

ните книжа“, коментира 
председателят на комиси-
ята Живко Бойчев.

Общият брой на отишли-

те до урните е 529 души от 
1034. Това прави малко 
над 51%

Чф2 2-4 МАРТ 2021

Но
ви

ни Георги РУСИНОВ

Тази година на 14 април се на-
вършват 200 години от рождението 
на великия революционер и баща 
на освободителното движение в 
България – Георги Сава Раковски. 
По този повод фондация „Благотво-
рителност и милосърдие“ обявява 
конкурс за есе на тема „Раковски и 
свободата“.

Всеки участник в конкурса ще по-
лучи грамота за участие, а първите 
трима класирани автори - грамота и 
парична премия от 500, 400 и 300 ле-
ва. В конкурса могат да участват 
гражданите на Република България 
от всички творчески възрасти. 

Есетата се приемат за журиране до 
6 май т.г. - Гергьовден, в стандартен 
електронен вид и формат DОС, на е-
mail: konkurs.rakovski@gmail.com. 

Жури в лицето на председателя 
проф. Валери Стефанов и члено-
вете доц. Илия Кожухаров, доц. 
Ефрем Ефремов, доц. Атанас Вла-
диков и Степан Ерамян ще оцени 
изпратените есета. Задължително 
е авторът да посочи под основния 
текст на есето своето име, въз-
раст, пощенски адрес, телефон и 
e-mail за обратна връзка. 

С предоставянето на своето есе 
за журиране, всеки автор декла-
рира, че то не е било публикувано 
досега и че предоставя своите ав-
торски права за издаването им в 
сборник. 

Георги Раковски е роден на 2/14 
април 1821 г. в Котел. Рожденото 
му име е Съби Стойков Попович. 
Той е първият идеолог и организа-
тор на националноосвободител-
ното движение в българските зе-

ми и е негов ръководител през 
първите десет години. Като идеен 
вдъхновител на четническото дви-
жение, той не само поставя нача-
лото на организираното револю-
ционно движение, но го издига на 
нов, още по-висок организацио-
нен етап. Неговият богат опит и 
теоретична дейност са използва-
ни от следващата генерация бъл-
гарски революционери в лицето 
на Васил Левски и водачите на 
Априлското въстание от 1876 го-
дина. 

Ярки следи в духовния живот на 
българския народ оставя и него-
вата писателска, журналистиче-
ска и публицистична дейност. Це-
лият му живот е посветен на дело-
то за освобождение на България 
от османско иго. Умира на 9 ок-
томври 1867 г.

Обявяват конкурс за есе по повод  
200-годишнината от рождението на Раковски

Дояждаме туршиите, 
оскъдно пазаруваме зеленчук

Жителите избират между независимия  
Димитър Николов и Галина Иванова от ГЕРБ

Димитър Николов Галина Иванова

Дона МИТЕВА

Още на Националния праз-
ник, въпреки че са отменени 
официално тържествата, ту-
ристически фирми планират 
посещение на връх Шипка. То-
ва е една от първите екскур-
зии, които се организират след 
като бе разрешено пътуването 
в страната. След това започвт 
и други пътувания пак за един 
ден, които са свързани и с хо-
дене по екопътеки из региона.

„Вече имаме запитвания и 
за екскурзии с преспиване“, 
обясни Евелина Пулева,  туро-
ператор.

В края на седмицата Йоана 
Демирева, турагент от Свети 

Влас, предлага пък на желае-
щите да се разходят на 14 март  
до Ямбол. Там ще се насладят 
на „Кукерландия“. 

От 12 до 14 март в Ямбол и в 
някои села на община Тунджа 
ще се състои 22-рият междуна-
роден маскараден фестивал 
"Кукерландия" и Националният 
кукерски празник "Кукериада - 
Тунджа, долината на кукери-
те".

Насладата от гоненето на 
злите духове и пролетното ри-
туално заораване ще бъде съ-
четана и с пазаруване в прочут 
магазин от австрийска верига, 
обещава организаторката на 
екскурзията. Цената на пътува-
нето е 18.00 лева

Бургазлии закопнели 
за пътуване, тръгват 

на екскурзии

Дона МИТЕВА

Маруля, лук, чесън, ре-
пички и спанак – това са 
родните зеленчуци, които 
се предлагат в Бургас по 
пазара. В навечерието на 
Националния празник, 
ако някой реши да посег-
не към родните крастави-
ци, трябва да се бръкне 
поне за 4.50 лв. за кило-
грам. Гръцките са на 2.60 – 
3.00 лева.

Продавачите на зарза-
ват се кълнат, че по-висо-
ка цената на воднистия 
зеленчук няма да става, 
защото вече оранжерий-
ното родно производство 
наводнявало, което пред-
полага и понижаване на 
цената. От опит обаче на-
шенецът знае, че преди и 
по време на празници це-
ната на салата се вдига.

На пазара се предлагат 
само вносни домати, като 
испанските са на 2.50, а 
гръцките са на 3.00 лева.

Родната маруля върви 
на бройка – като големите 
се харчат по лев и дваде-

сет, а по-малките - по ле-
вче. В момента в една от 
веригите магазини къдра-
вата маруля е на промо-
ция и се предлага на 0.65 
лв. Гръцката зелена сала-
та се продава на кило-
грам.

Зарзаватчийка от „Сла-
вейков“ се оплаква, че ра-
ботата съвсем е замряла. 
„Много хора покрай пан-
демията останаха без ра-
бота. Всички знаят, че зи-
мата харчовете са пове-
че. Да не говорим за това, 
че и децата дълго време 
бяха вкъщи. Всеки започ-
на да пести откъдето мо-
же. Много от семействата 
дообират останалото от 
зимнината. Дояждат тур-
шиите, вместо да купуват 
пресни зеленчуци“, опла-
ква се жената. По нейни 
думи най-сериозни клиен-
ти на този етап си остават 
хората от третата възраст, 
които успяват, след като 
получат пенсията си, да я 
разпределят и да купят 
нещо, макар и скромно, 
от пазара.

Краставиците с цени, тръгнали 
към петарка за килограм

Дона МИТЕВА

Близо 500 души, ангажира-
ни с изборния процес от се-
кционните избирателни коми-
сии, районната избирателна 
комисия, общинската и об-
ластна администрация са по-
лучили първа доза от вакси-
ната на „Пфайзер“. Това съ-
общи Елка Стоянова, предсе-
дател на РИК. 

„За Бургас в рамките на 
два дни имаше направени 
близо петстотин ваксини от 
тези, които са заявили жела-
ние, защото процесът е до-
броволен. Да не забравяме и 
това, че част от хората имат 
преди това поставена вакси-
на на „Астра Зенека“, други 
пък са преболедували, трети 
не желаят. Така че статисти-
ката се базира на твърде мно-
го относителни величини“, 
обясни Стоянова, подчерта-
вайки че тази възможност е 
предоставена на всички учас-
тници в изборния процес.

По нейни предвиждания се 
очаква още 150 души ще зая-

вят желание и те да бъдат 
имунизирани на 2 март. „Това 
е последната възможна дата 
да бъдат ваксинирани. Всич-
ки, които се занимават с из-
бори, ще бъдат ваксинирани с 
„Пфайзер“, защото при „Аст-
ра Зенека“ има междинен пе-
риод между двете дози  от 70 
дни. И ако на тези хора се по-
стави от тази ваксина няма 
как да се постави втората иг-
ла преди изборите. Докато на 
Пфайзер  периодът е 21 дни. 
Така десетина дни преди да-
тата на изборите всеки ще по-
лучи втората доза. Това е 
единствената причина да бъ-
де избрана тази ваксина. За 
изграждането на имунитета, 
по информация на шефа на 
РЗИ д-р Георги Паздеров, са 
необходими до 7 дни. Държа 
да подчертая, че за ваксините 
всичко коментираме с него“, 
обобщи Стоянова.

Тя подчерта също, че зеле-
ният коридор  в Бургас си 
върви и който от хората, анга-
жирани с изборите, иска, мо-
же да се ваксинира.

Шефката на РИК-Бургас Елка Стоянова:

Ще има още един шанс  
за ваксина на хора, 

ангажирани с изборите
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Максим МОМЧИЛОВ  
Снимки: Тодор СТАВРЕВ 

В референдума са участ-
вали 1626 гласоподаватели 
от общ брой 2139 гласопода-
ватели или 76.02%, т.е. пове-
че от изискуемите 40% (или 
856) от гражданите с избира-
телни права в съответните 
населени места. 

Проведеният в неделя ре-
ферендум в Обзор и села-
та Баня, Приселци, Раков-
сково, Емона, Паницово, 
Козница се оказа феномена-
лен със своята активност. 
Гласуваха над 75% от изби-
рателите, което е рядко сре-
щан висок интерес у нас към 
допитване. За сравнение - 
на местните референдуми в 
Трън, Черноморец, Стара За-
гора, проведени по различни 
поводи през последните го-
дини, активността бе съот-
ветно 59%, 44%, 15%. А пара-
лелното преброяване пока-
за, че 73% от гласувалите са 
отговорили положително на 
темата на допитването - от-
деляне на селищата от общи-
на Несебър и обособяването 
им в самостоятелен център. 
Така вотът на жителите е по-
вече от категоричен. За да 
е валиден един местен рефе-
рендум, са нужни най-малко 
40% избирателна активност 
и повече от половината гла-
сове да са положителни. 

Всичко това обаче не оз-
начава със сигурност, че Об-

зор и шестте села ще се обо-
собят наистина в община. 
Макар местната власт да 
има доста функции относно 

създаването на общински 
административни единици, 
от което идват и основания-
та за законност на допитва-

нето по принцип, в решение-
то за създаване на община 
участват още Министерски 
съвет и Президентството. 

Топката сега отива при тях.  
Отделно от това според 

Закона за административно-
териториалното устройство 
населението на една общи-
на трябва да е минимум 6000 
души, а в случая става дума 
за около 1/3. Както отбеляз-
ва обаче Даниела Божинова 
от Българското сдружение 
за насърчаване на граждан-
ската инициатива, законът 
така и така не се спазва, 
след като една четвърт от 
българските общини са с на-
селение под 6000 души, а ня-
кои като Трекляно (815) и 
Бойница (869) са съвсем 

малки. При всички случаи 
вотът в Обзор е предизвика-
телство нагоре по властова-
та верига.

Таксата на то
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кРИМИЖителите от Обзор и съставните селища 

гласуваха за отделяне от община Несебър

Силвия ШАТЪРОВА

ГЕРБ тръгва към парламен-
тарните избори с амбиция да 
затвърди резултата от пред-
ните и дори да го надгради, 
като се надява на минимум 
шестима депутати, колкото 
има сега. Партията регистри-
ра вчера листата си за вота 
на 4 април.

Както „Черноморски фар“ 
вече писа и прогнозира пър-
вите трима кандидати, Любен 
Дилов-син води листата, той 
е от гражданската квота. 

„Не ме изненада номинаци-
ята на Любен Дилов-син, той 
е знаково лице, винаги сме 
спазвали принципа да имаме 
хора от гражданската квота“, 
заяви областният лидер Ди-
митър Бойчев. Досега граж-
данската квота в листата ви-
наги е била на второ място, а 
партиен местен човек - во-
дач, сега нещата са обърнати 
и второто място е за Ивелина 
Василева.

„Бургас ще има едни ло-
бист в лицето на Любен Ди-
лов-син“, допълни още Бой-
чев. Той заяви, че са спазени 
принципите в листата да при-
състват представители на 
академичните среди, на граж-
данската квота, на младежи-
те. 

Председателят на Общин-
ския съвет-Бургас, проф. Сев-
далина Турманова, е на сед-
мото място, така ГЕРБ хвърля 

едно от най-знаковите си акаде-
мични имена в битката за народни 
представители, която ще доприне-
се с опита си в образованието.

След нея е журналистът Веселин 
Пренеров. От гражданската квота 
са още Деница Николова на трето 
място, както и проф. Драгомир Сте-
фанов - преподавател от УНСС, на 
11-о място. Прави впечатление, че 
на видно място е поставен бившият 
депутат инж. Румен Желев, който е 
експерт в областта на горите и на 
предишните избори имаше един от 
най-силния мажоритарен вот.

Акцентите в регионалната про-
грама на ГЕРБ са важни инфра-
структурни проекти и такива в об-
ластта на здравеопазването. Тези 
дни в Бургас се очаква да пристиг-
не и водачът на листата Любен Ди-
лов-син. В нея липсват имена от 
СДС, които са коалиционни парт-
ньори на ГЕРБ, но Бойчев обясни, 
че в бургаската листа са наблегна-
ли на гражданска квота, а на други 
места са дали предимство на хора 
от СДС.

Георги РУСИНОВ

Интересни имена попа-
дат в листата на „Изпра-
ви се.БГ“ в Бургас, научи 
„Черноморски фар“. Ли-
дер е бургаският общин-
ски съветник Живко Та-
баков от ДБГ. Второто 
място е за адвокат Драго-
мир Ошавков, който е 
представител на коалици-
онния партньор „Движе-
ние 21“.

По предварителна ин-
формация следващите 
три места също заемат 
интересни личности. На 
трето място е посочен Га-
лин Атанасов – юрист от 
Карнобат, работещ в сто-
лицата. Изненадващо в 
политиката решава да 
влезе и брадърът Здрав-
ко Василев от Примор-
ско. Той заема четвърто-
то място. Петото е отре-
дено на активния по вре-
ме на протестите в Бур-
гас Асен Бонджев. 

Ето и имената до десе-
то място: 6 – Николай То-
доров, 7 – Цветелин Геор-
гиев, 8 – Габриела Гоцко-
ва, 9 – Красимир Петров, 
10 – Юлияна Мръчкова.

„Изправи се.БГ“ ре-
гистрира в Бургас листа 
от 28 души, а регистраци-
ята в РИК-Бургас пред-
стои днес.

Интересни 
имена в 

листата на 
„Изправи 

се.БГ“  
в Бургас

ГЕРБ тръгва към избори с амбиция 
за минимум шестима депутати

Бургас ще има силен лобист в лицето на водача Любен Дилов-син

Листата на ГЕРБ 

1.Любен Дилов - журналист
2.Ивелина Василева - експерт по ев-
ропейски проекти
3.Деница Николова - експерт по евро-
пейски политики
4.Димитър Бойчев - икономист
5.Галя Желязкова - мениджър
6.Жечо Станков - енергиен експерт
7.проф. д-р Севдалина Турманова - 
инженер-химик

8.Веселин Пренеров - телевизионен 
журналист
9.Ася Пеева - преподавател
10.инж. Румен Желев - лесовъд
11.доц. д-р Драгомир Стефанов - пре-
подавател в УНСС
12. Иван Гаврилов - икономист 
13.д-р т. н. Иван Вълков - машинен инженер 
14.Вежди Орманов - предприемач
15.Огнян Станков - мениджър
16.Пеньо Мечков - икономист
17.Андрей Рунчев - икономист 
18.Атанас Тодоров - икономист 

19.Борислав Киров - икономист
20.инж. Диян Димов - икономист 
21.Ивайло Иванов - финансист
22.Красимир Енчев - зооинженер
23.Радослав Балтаджиев - предприе-
мач
24.Стефана Караджова - бизнес кон-
султант
25.Николай Иванов - мениджър
26.Тодор Михалев - еколог 
27.инж. Венелин Радев - експерт по 
енергийна ефективност
28.Диян Петров - мениджър

Горя цех за 
пластмаса в 
Средец

Пожар е възникнал в цех за 
пластмасови изделия в Средец, 
съобщиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на МВР-
Бургас. Огънят е потушен от три 
противопожарни екипа. Изгорял 
е цех, оборудван с машини за 
производство на пластмаса, 
както и готова продукция с раз-
мери 100х50 м. При извършения 
първоначален оглед не са откри-
ти следи от умишлен палеж. 
Причините за пожара са в про-
цес на изясняване.

Мъж пострада на 
пътя карнобат - 
Айтос

Мъж е пострадал при ката-
строфа на пътя Карнобат - 
Айтос. Това съобщиха от прес-
центъра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. Инцидентът е 
станал между лек автомобил 
„Мерцедес Е 200“, управляван 
от 65-годишен карнобатлия и 
мотопед „Генерик Тригер СМ 
50“, управляван от 49-годишен 
мъж от Варна. От удара е 
пострадал мотопедистът, който 
с контузна рана на главата, без 
опасност  за живота, е прегле-
дан и освободен за домашно 
лечение. Причина за пътния 
инцидент е, че водачът на мер-
цедеса предприема изпревар-
ване без да се е убедил, че има 
видимост и свободен път на 
разстояние, като блъска отзад 
мотопеда, движещ се пред 
изпреварваното превозно 
средство.

При рекордна активност приключи денят на референдума в Обзор



Георги РУСИНОВ

До 2 години, или в нача-
лото на 2023-та се очаква 
да заработи анаеробната 
инсталация, на която днес 
бе направена първа копка 
в Бургас. На откриването 
на строителната площадка 
присъстваха кметовете на 
общините Бургас и Поморие 
Димитър Николов и Иван 
Алексиев, заместник-кметът 
на община Несебър Виктор 
Борисов, заместник-кметът 
на община Бургас Весна 
Балтина, представител на 
инженеринга по проекта 
Аглика Павлова, както и на 
строителния надзор Райна 
Джамбазова. Партньори по 
проекта са общините Бургас, 
Несебър и Поморие и те ще 
са ползвателите на инста-
лацията. 

„Вярвам, че ще се спра-
вим в срок и качестве-
но. Благодаря на остана-
лите две общини за парт-
ньорството в този проект. 
Изключително голямо пре-
дизвикателство ще бъде съ-
бирането на хранителни-
те отпадъци и превръща-
нето им в електричество. 
Логистиката ще бъде много 
трудна. Срокът ще е достатъ-
чен да може тази добре на-
рисувана картинка да се ре-
ализира. Дано повече общи-
ни в страната продължат по 
този пилотен проект, защото 
по този начин България ще 
успее да защити по-добри 
нива в оползотворяването 
на биорагзградимите отпа-
дъци. Същият такъв проект 
е реализиран почти в цен-
търа на Мюнхен до стади-
она им. Надявам се бурга-
ската инвестиция да бъде 
по абсолютно същия начин, 
защото компанията е нем-
ска“, коментира Николов 
пред медии.

Изграждането на анае-
робната инсталация, която 
ще работи в безкислороден 
режим и няма да замърсява 
въздуха, е за около 26 млн. 
лв. В тях влизат комплек-
сен инженеринг, проектира-
не, строителство, доставка, 
въвеждане в експлоатация 
и всички гаранционни анга-
жименти.

„При подобни инсталации, 
разбира се, че е много ва-
жно обучението на персо-
нала, така че тя да може в 
кратки срокове да зарабо-
ти в пълния си капацитет“, 
обясни Павлова.

По проект инсталация-
та трябва да бъде изгра-
дена за около 840 дни. 
Изпълнителният директор 
на „Балканика Енерджи“ 
Павлова обаче обясни, че 
ще успеят в по-кратки сро-
кове, тъй като голяма част 
от доставките, които са 
от немския им партньор в 
Мюнхен, ще бъдат пригот-
вени фабрично и изпитани 
в Германия. Това ще спести 
доста време.

Самата инсталация се със-
тои от три основни направ-
ления. Едно от тях е произ-
водственото, което включ-
ва четири производстве-
ни зони.

„Първата е за принудител-
на подготовка на матери-
ала, който включва машина 
за отваряне на торби, за да 

организират по-лесно общи-
ните разделното събиране. 
Втората представлява ана-
еробен модул, който включ-
ва осем ферментора с пер-
кулатна система. Третата е 
компостираща инсталация, 
която включва шест IVC ком-
постинг-тунели. Четвъртата 
зона е за когенерация за 
производство на топлоенер-
гия и електрическа енергия“, 
заяви Павлова.

Тя добави още, че про-
цесът по производство на 
енергия трябва да е непре-
къснат, а максималният ка-
пацитет, който ще се произ-
вежда, е 800 kw електриче-
ска енергия и 850 kw топлин-
на енергия. В инсталацията 
ще се третират около 30 000 
тона годишно разделно съ-
брани биоразградими отпа-

дъци от домакинствата, ма-
газини, пазари, заведения и 
други източници. При пости-
гане на пълния капацитет на 
инсталацията може да про-
изведена около 5 300 000 
kw/h годишно електрическа 
енергия. 

„Първото направление, за 
което ще се използва енер-
гията, е за покриване на 
собствените нужди на ин-
сталацията. Електрическата 
енергия ще е за администра-
тивната част, гаражите и ра-
ботилниците. Топлинната 
енергия сме решили да я 
оползотворим в компости-
ращия модул, тъй като за съ-
жаление площадката е с по-
ограничени размери и взе-
хме проектно решение ту-
нелите да са само шест, за 
да могат в кратки срокове – 

за около 25 дни, да оползо-
творяват количеството ком-
пост“, каза Павлова.

Останалата електрическа 
енергия ще може да се полз-
ва съобразно за каквото об-
щините решат. Екологичната 
значимост от този проект 
за трите общини е голяма. 
Производството на метан от 
хранителни и зелени отпадъ-
ци ще може да се оползотво-
рява и няма да замърсява 
околната среда. С тази ана-
еробна инсталация ще се на-
мали и депонирането на би-
оразградими отпадъци.

„Това ще бъде инсталация 
от ново поколение и понеже 
точно тези три общини ос-
ъзнаваме нашата отговор-
ност, която носим във всич-
ки тези политики. Европа си 
постави амбициозни цели 

до 2035-а само 10% от от-
падъците, които генерира-
ме, да могат да бъдат депо-
нирани. Останалите тряб-
ва да бъдат рециклирани и 
оползотворявани повторно. 
Така че това е нашата пър-
ва стъпка в усилията, кои-
то Европа полага в тази по-
сока. Надяваме се, че ние, 
след като сме пионери, и 
останалите общини ще мо-
гат да ни последват. В на-
чалото на 2023-та би тряб-
вало да може да се поздра-
вим с една много добре ра-
ботеща инсталация. Чака ни 
много работа, защото наша 
е отговорността ние да из-
вестим гражданите за нова-
та система за сметосъбира-
не, която ще трябва да из-
градим за отделно събира-
не на биоразградими отпа-
дъци“, каза заместник-кме-
тът Балтина.

Както в „Черноморски 
фар“ сме писали вече, но-
вите контейнери ще са ка-
фяви на цвят и ще се полз-
ват от домакинства за из-
хвърляне само на хранители 
и зелени отпадъци. Затова 
ще е необходимо и раздел-
но да изхвърляме боклука 
си, като по този начин ще 
се натоварва по малко де-
пото в Братово и в същото 
време с нашите хранителни 
отпадъци ще се произвеж-
да чиста енергия и метан. 
Организацията по поставя-
не на кафявите контейнери 
трябва да се случи преди 
официалното откриване на 
инсталацията.

На въпрос на „Черно-
морски фар“ дали е въз-
можно в бъдеще инсталаци-
ята да бъде надградена, за 
да се включат в нея и други 
общини, заместник-кметът 
Балтина отговори, че засе-
га е предвидена да обслуж-
ва само нуждите на трите об-
щини партньори. 

„Все пак инсталацията е 
модулна и при всички слу-
чаи има възможност за ъп-
грейд при нужда. В момента 
тя е изчислена на база мор-
фологични анализи. Но при 
едно дисциплинирано раз-
делно събиране, тя би мо-
гла да бъде разширена спря-
мо нуждите на ползватели-
те“, добави от своя страна 
Павлова.

Чф4 Тема на деня2-4 МАРТ 2021

Бургас ще има завод  
за отпадъци като в Мюнхен
4 Три общини – Бургас, Поморие и Несебър,  
ще произвеждат електроенергия от хранителни 
боклуци

4 Първа копка даде началото на строителството 
на новата анаеробна инсталация

След първата копка на 
бъдещата анаеробна ин-
сталация в Бургас, Община 
Поморие обяви обществе-
на поръчка за доставка 
на контейнери за раздел-
но събиране на биораз-
градими отпадъци. Бургас 
е в партньорство с общи-
ните Поморие и Несебър 
по проекта за изграждане 
на модерната инсталация, 
каквато има и в Мюнхен. 
Идеята е хранителните и 
зелените отпадъци от три-
те общини да се извозват 
до инсталацията, където 
ще бъдат преработвани за 

получаване на метан и то-
пло- и електроенергия. 

Със стартирането на 
анаеробната инсталация, 
което се очаква да е в на-
чалото на 2023-та, трябва 
да започне и нова схема 
за събиране на този тип от-
падъци. Те ще се изхвърлят 
от домакинствата в специ-
ални контейнери – кафяви 
на цвят. За целта Община 
Поморие търси да закупи 
423 съда по 240 литра и 1114 
съда по 120 литра.

Прогнозната стойност 
е в размер на 99 411 лв., 
без ДДС.

Община Поморие 
закупува над 1500 

кафяви контейнера

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

Милка Добрева Пенева и Георги Димитров Пенев уведомя-
ват всички заинтересовани лица, че имат следното инвестицион-
но предложение за ,,Преместваеми обекти с търговска цел по чл. 
56 от ЗУТ в ПИ 48619.8.763, м.Елхов дол, по КК на гр.Царево, об-
щина Царево”.

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

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

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

Павел Каменов Градев уведомява всички заинтересовани лица, 
че има следното инвестиционно предложение за ,,Изграждане на жи-
лищна сграда в ПИ 48619.503.408, по КККР на гр. Царево, 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

Представители на общините Бургас, Несебър и Поморие откриха строителната площадка

Кметът Димитър Николов увери, че няма да има замърсяване на въздуха от ра-
ботата на съоръжението

Модерната инсталация ще се намира на ул. „Крайезерна“ в Бургас



След всичко, което сме 
направили и продължа-
ваме да правим вече 
една година за диагно-
стиката и лечението на 
COVID-19 в „Медицински 
център І“ - Айтос, не прие-
мам обвиненията, че "не-
щата с ваксинирането в 
Айтос не вървели" и при-
чината за това, видите 
ли, била на общинското 
дружество на лекарите 
специалисти. Това зая-
ви пред НП д-р Феим Му-
рад, управител на „МЦ І“ 
ЕООД - Айтос, по повод 
информации и комента-
ри в сайтове и фейсбук 
за "зелените коридори". 
Според д-р Мурад, неко-

ректно е да се вменява 
вина на центъра, в който 
лекарите и медицински-
ят персонал нонстоп тър-
пеливо и без допълнител-
но заплащане работят на 
първа линия. 

Освен професионална-
та грижа за пациентите с 
положителен ковид-тест, 
в „МЦ І“ ЕООД беше ор-
ганизиран дневен стацио-
нар за пациенти с респи-
раторни заболявания без 
ковид. "Хиляди са вече 
пациентите, преминали 
през пулмологичния ка-
бинет на МЦ І, всеки от 
тях е получил необходи-
мата лекарска грижа. От 
м. януари 2021 г. няма 

друг ваксинационен цен-
тър в Айтос, освен този 
в „МЦ І“ ЕООД. Тук бяха 
ваксинирани лекари, ме-
дицински сестри, санита-
ри, учители и непедагоги-
чески персонал. До този 
момент са направени не 
по-малко от 300 имуниза-
ции. Без това да е прио-
ритет в работата ни, през 
последните дни сме по-
ставили 82 ваксини, вклю-
чително и на членове на 
секционните избирател-
ни комисии за парламен-
тарните избори. Това, че 
ваксините са в ограниче-
ни количества, не е при-
чина да се стоварва вина 
върху центъра. Той рабо-

ти с пълния си капацитет 
и обида за специалистите 
е да се подценява трудът 
им, особено във време 
на пандемия. Готови сме 
да помагаме и го правим 
непрекъснато, но е край-
но време да се уважат ис-
канията на личните лека-
ри да получават перио-
дично ваксини и да иму-
низират по вече готовите 
списъци своите пациен-
ти", каза още д-р Мурад, 
който като пулмолог не се 
терзае от административ-
ни оценки, защото всеки 
ден получава благодар-
ности от многобройните 
си пациенти. 

НП

Межди Юсеин Ахмед е 
новият кмет на село Мъг-
лен. Това стана ясно след 
приключването на частич-
ните избори за кмет, които 
се проведоха в селото в не-
деля, на 28 февруари 2021 
г. Мъгленци избраха 40-го-
дишния независим канди-
дат, издигнат от Инициати-
вен комитет, с 310 действи-
телни гласа. 

За кметския стол в Мъг-
лен спориха двама канди-
дати. В надпреварата вле-
зе и независимият Аднан 
Хасан Лятиф, който също 
беше предложение на ини-
циативен комитет. Дейст-
вителните гласове, подаде-
ни за Лятиф, бяха 261.

Право да избират има-
ха общо 1003 мъгленци. До 
14.00 часа бяха гласували 
малко повече от една трета 
от записаните в избирател-
ния списък - 365 човека. До 

края на изборния ден бяха 
подадени общо 571 дейст-
вителни бюлетини за два-
мата кандидати.

Ще припомним, че из-
борите бяха насрочени с 
Указ на Президента, след 
внезапната кончина на 
кмета на Мъглен Ахмед 
Ахмед, избран като неза-
висим кандидат на редов-
ните местни избори през 
2019 г.

Частичният вот на 28 
февруари премина спокой-
но и без сигнали за нару-
шения. Спазени бяха всич-
ки указани от министъра 
на здравеопазването про-
тивоепидемични мерки за 
носене на предпазни мас-
ки, отстояние, дезинфек-
ция и проветряване на две-
те секционни избирателни 
комисии, организирани в 
местното училище.

НП

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Межди Ахмед е новият  
кмет на село Мъглен

Д-р Феим Мурад:  В „МЦ І“ ЕООД са 
поставени не по-малко от 300 ваксини

Д-р Феим Мурад

„Некоректно е да се вменява вина на медицинския 
център за ваксините“, твърди управителят

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Без текст

Жителите му избраха 
40-годишния независим 
кандидат

Межди Ахмед

Спазени бяха противоепидемичните мерки Вотът в Мъглен на 28 февруари

Кметството в с. Мъглен
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На 26.02.2021 г. кме-
тът на община Айтос Ва-
сил Едрев подписа ад-
министративен договор 
№BG06RDNP001-19.226-
0003-C01 с Държавен 
фонд "Земеделие" и МИГ 
– Айтос за отпускане на 

безвъзмездна финансо-
ва помощ за изпълне-
ние на одобрения про-
ект „Благоустрояване и 
реновация на спортна 
зала към стадион в УПИ 
I, кв. 50 по плана на гр. 
Айтос“. 

Помощта се предос-
тавя по процедура чрез 
подбор на проектни пред-
ложения BG06RDNP001-
19.226 МИГ-Айтос - мярка 
7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряване-
то или разширяването 

на всички видове малка 
по мащаби инфраструк-
тура” по Стратегията за 
Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ 
„МИГ-Айтос” от Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони за периода 

2014 – 2020 г. 
Размерът на одобрена-

та субсидия е 390 517,84 
лв. Проектът предвижда 
преустройство и благо-
устрояване на същест-
вуваща спорна зала към 
стадиона, част от спор-

тен комплекс "Крум Дел-
чев", в УПИ I, кв. 50 по 
плана на гр. Айтос. Цел-
та е да се осигури по-
достъпна среда за фи-
зическото възпитание и 
спорт за всички възрас-
тови групи.

ВАЖНИ СРОКОВЕ 
за

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
за НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 4 април 2021 Г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представи-
тели за Народно събрание на 4 април 2021  година всеки гласопо-
давател след проверка в избирателния списък може да поиска: от 
датата на обявяване на избирателните списъци  22.02.2021 г. :

До 20.03.2021г

Избиратели с трайни увреждания, които 
не им позволяват да упражнят избирател-
ното си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието си в писмена 
форма чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет стра-
ницата на общините по постоянния им ад-
рес или настоящия им адрес в случаите, ко-
гато своевременно е направено искане по 
чл.36 от Изборния кодекс за гласуване по 
настоящ адрес

До 20.03.2021 г

Избирател, чийто постоянен и настоящ ад-
рес са в различни населени места, може да 
поиска да бъде вписан в избирателния спи-
сък по настоящ адрес.

До 27.03.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допуснати не-
пълноти и грешки в избирателния списък по-
дава заявление за отстраняването им до об-
щинската администрация

До 29.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не 
им позволяват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение и желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление в срок по чл.37, 
ал.1 от Изборния кодекс (20.03.2021г.), 
може да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, ако заявят това и при условие че на 
територията на населеното място е назна-
чена подвижна СИК

Подписаха договор за безвъзмездна 
финансова помощ

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички собственици на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за 
ползване на общински мери  и пасища съгласно чл.37и 
от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2021г.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.

План за паша 2021-2022 г., на сайта на Община 
Айтос aytos.bg

ESTREYA - Българо-ис-
пански културен център с 
представители Антонио Пе-
рез и Петя Кирилова пред-
ложиха на Община Айтос 
проект за културни съби-
тия, които ще се проведат 
на територията на област 
Бургас през 2021 г. “В кул-
турния ни център има гру-
па айтоски курсисти, кои-
то учат испански език с го-
лямо удоволствие. Отчита-
ме това като изключител-
но положителна тенденция, 
която разширява интереса 
към испанския и формира 
общност по интереси, за-
служаваща развитие и на-
сърчаване. Ще сме радост-
ни Община Айтос да под-
крепи всички културни, об-
разователни инициативи и 
тези, които имат за цел да 
укрепват международно-
то сътрудничество”, пише 
Антонио Перез в писмо до 
кмета Васил Едрев.

Конкурсите ще се про-
ведат със съдействието и 
подкрепата на Вълчо Чо-
лаков, областен управи-
тел - домакин на: 

“ПЪРВИ ОБЛАСТЕН 
КОНКУРС ПО ИСПАНСКИ 
ЕЗИК И КУЛТУРА”; който 
ще се проведе на 14 май в 
гр. Бургас. Организиран от 
ESTREYA Българо-испан-
ски културен център.

ESTREYA Българо-испан-
ски културен център обявя-
ва: КОНКУРС ЗА ИЗРА-
БОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, 
посветен на горепосоче-
ния конкурс. Кандидатства 
се само с авторски плакат, 
който трябва да е създа-
ден специално за конкур-
са, свързан с испанския 
език и култура.

Темите на ПЪРВИ ОБ-
ЛАСТЕН КОНКУРС ПО ИС-
ПАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУ-
РА: 

Подтеми:
1. Граматика
2. Испански песни 
3. Испанска кухня (Испан-

ска тортиля).
Групите, които ще се със-

тезават на 14 май, за пред-
ставяне на испански език 
и култура, са ученици на 
ESTREYA Българо-испан-
ски културен център в об-
ласт Бургас, от градовете: 
Бургас, Айтос и Помо-
рие. Сформирани от раз-
лична възрастова рамка (от 
16 до 65 г.)

Имената на групите учас-

тници са задължителни:
гр. Бургас - LAS SIRENAS 

DE BURGAS ( РУСАЛКИТЕ 
НА БУРГАС)

гр. Айтос - LAS AGUILAS 
DE AYTOS (ОРЛИТЕ НА АЙ-
ТОС) 

гр. Поморие - LOS 
TIBURONES DE POMORIE ( 
АКУЛИТЕ НА ПОМОРИЕ)”

Задължително е да бъдат 
включени: Лого на ESTREYA 
Българо-испански културен 
център, Лого на областен 
управител, Лого на Общи-
на Поморие, Лого на Об-
щина Айтос, Лого Общи-
на Бургас

Плакатите да са изра-
ботени на графична про-
грама по избор: Adobe 
Photoshop, Corel DRAW, 
Adobe Illustrator, Microsoft 
Paint, Corel Painter Classic, 
Macromedia Free Hand и 

др. 
Размерът на творбите 

да е А3. 
Желаещите да участват 

в конкурса трябва да пред-
ставят творбите си на елек-
тронен (pdf или jpg-форма-
ти) и хартиен носител, при-
дружени с данните на авто-
ра: трите имена, курс, годи-
ни, град, електронна поща 
и телефон за връзка. 

Адресът, на който да се 
изпращат плакатите на хар-
тиен носител, е: ESTREYA 
Българо-испански култу-
рен център, г-н Антонио Пе-
рез, гр. Бургас, п.к. - 8000, 
ул.”Гладстон” 39, за кон-
курса 

 I ОБЛАСТЕН КОНКУРС 
ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И КУЛ-
ТУРА и електронен адрес: 
еstreya.eu@gmail.com

Представените плакати 

ще бъдат оценявани от три-
членно компетентно жури, 
преподаватели от Нацио-
нална художествена ака-
демия, филиал Бургас, ко-
ето ще определи награде-
ните участници. 

Краен срок за изпраща-
не: 31. 03. 2021 г.

Предвидена е награда 
за победителя в конкурса 
за плакат: Грамота от об-
ластен управител и книги; 
от ESTREYA Българо-ис-
пански културен център: 
Безплатен урок по испан-
ски език; Безплатен урок 
по испански танци; Бутил-
ка висококачествен испан-
ски зехтин. 

Плакатът-победител ще 
бъде поставен на реклам-
ните материали за 2021 г. 
по повод:

 I ОБЛАСТЕН КОНКУРС 
ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И 
КУЛТУРА. 

Всички плакати ще бъдат 
представени на изложба по 
време на конкурса на 14 
май 2021 от 16:00 ч. в зала-
та на Областната управа - 
Бургас. Ще бъдат изработе-
ни тениски с изображение-
то на плаката - победител в 
конкурса. 

Победителят ще бъде 
обявен на 14 май 2021 г.

В отговор на писмото на 
г-н Антонио Перез кметът 
Васил Едрев изрази кате-
горичната подкрепа на Об-
щина Айтос за инициативи-
те на ESTREYA Българо-ис-
пански културен център.

Три общини с покана за първия 
областен конкурс по испански 

език и култура - едната е Айтос  

за изпълнение на проект „Благоустрояване и реновация на 
спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по Плана на гр. Айтос“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ
Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на 

строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  
речни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. На-
рушителите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ 
да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заяв-
ление до кмета на община Айтос, 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 информа-
ция на гражданите в сградата на община 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.

Антонио Перез и Петя Кирилова на едно от съби-
тията на ESTREYA във Военен клуб-Айтос

Курсистите от група “Орлите на Айтос”



На заседанието на Общин-
ския съвет за приемането на 
Бюджет 2021 нямаше ярост-
ни спорове и дебати за па-
рите и разпределението им, 
както това се е случвало в 
годините. Пък и проектът за 
бюджет, предложен от кме-
та Васил Едрев не даде ча-
каната от опозицията въз-
можност за претенции - при 
финансова рамка от над 32 
млн. лв. и капиталова про-
грама от 11.5 млн. лв, труд-
но можеше да се опонира. 
Все пак, наближаването на 
парламентарните избори се 
усети в разменени реплики 
и предложения, но добрият 
тон не беше нарушен.

Женя Пеева от ГЕРБ опре-
дели Бюджет 2021 на Общи-
на Айтос като оптимистичен 
и добре структуриран. "Бю-
джетът гарантира стабилно 
финансово състояние на об-
щината, без заеми и дълго-
ве, което е от изключително 
значение. Ясни са приорите-
тите, отразени в капиталова-
та програма. Има големи ин-
фраструктурни проекти, бла-
годарение на Правителство-
то и на изключително усърд-
ния труд на Общинската ад-
министрация. Приходите са 
реалистично заложени, а 
разходната част е оптими-
зирана. Предлагам проекта 
за Бюджет  2021 да бъде одо-
брен", каза още Пеева, която 
представи позицията на гру-
пата съветници от ГЕРБ.

Атанас Михов от БСП беше 
общинският съветник, който 
мотивира нагласата на гру-
пата на социалистите да под-
крепят проекта за бюджет. 
"Смятаме, че бюджетът е ба-

лансиран. Отделят се сред-
ства, които ще подпомогнат 
бъдещото развитие на под-
растващите. Подкрепя се 
спортът, заставаме зад раз-
умните конструктивни реше-
ния, които трябва да срещат 
консенсус. Позволявам си и 
препоръка за бъдеще - да се 
помисли за северозападна-
та част на града, за нейното 
благоустрояване и развитие. 
И нека да мислим не само 
за инфраструктурни проек-
ти, които са нещо много ху-
баво, но и за културата", за-
яви в заседателната зала 
Маринов.

Общинският съветник Ге-
орги Янев поиска корекция 
на парите за спортните клу-
бове - заложените 110 хил. 
лв. да бъдат увеличени с 20 
хил. лв. и годишната субси-
дия да се закръгли на 130 хил. 
лв. Янев мотивира предло-
жението си с трудностите за 
набавяне на средства за из-
дръжка на клубовете по вре-
ме на пандемия. Съветникът 
спомена за успехите на ай-
тоските спортисти, за труд-

ностите на бизнеса и за уни-
зителното просене на пари 
за оцеляване в трудната си-
туация. Той настоя още да 
бъде реновиран нефункцио-
ниращият спортен обект на 
бившия завод "Ченгелиеви", 
пред вид "необходимостта 
от подходяща база не само 
за увеличаващите се спорт-
ни клубове, но и клубовете 
по танци".

Известни резерви по от-
ношение на структуриране-
то на бюджета имаше само 
Ивелин Йорданов от ДПС. 
Според него, бюджетът би 
трябвало да бъде реалисти-
чен, но е по-скоро песимис-
тичен. "Има редици инфра-
структурни проекти, но не и 
политики", каза Йорданов, но 
на финала на дебатите заяви 
подкрепата си за новия фи-

нансов проект. 
Ружди Хасан от ДПС пред-

ложи повече пари за масов 
спорт вместо увеличение 
на средствата за спортните 
клубове. Опонираха му Дечо 
Коешинов от ГЕРБ и Ружди 
Ахмед от ДПС, които бяха 
категорични, че в условията 
на пандемия всички спортни 
прояви и състезания в общи-
ната се организират от клу-

бовете. Кметът Васил Едрев 
пък подчерта, че Общината 
не дели спорта на масов и 
клубен и е отделила доста-
тъчно средства за масови 
спортни прояви, независимо 
дали ще се проведат, или не, 
предвид обстановката.

Своя позиция по бюджета 
изразиха още Юзджан Юмер 
от ДПС, Стоян Стоянов от 
ГЕРБ, Руси Русев от БСП. В 
залата не бяха направени 
конкретни предложения по 
проекта за бюджет от посто-
янните комисии в Общинския 
съвет, предвид предварител-
ните заседания и срещите на 
кмета с политическите групи 
за обсъждане на финансова-
та рамка. 

28 общински съветници 
присъстваха на заседание-
то, 28 гласа "за" получи Бю-
джет 2021. Кметът Васил Ед-
рев благодари на всички съ-
ветници за мъдрото реше-
ние, те пък го аплодираха с 
пожеланието бюджетът да 
бъде изпълнен така, както е 
планиран. 
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Опозицията без претенции към Бюджет 2021

Подписаха договор за безвъзмездна 
финансова помощ

Седемнадесето редов-
но заседание проведе Об-
щински съвет Айтос на 
25.02.2021 г. - акцентът 
беше поставен върху при-
емането на Бюджет 2021. 
При спазване на противо-
епидемичните мерки, об-
щинските съветници об-
съждаха и приеха реше-
ния по 25 точки от днев-
ния ред.

Съветът упълномощи 
представител на Община 
Айтос да участва в извънред-
но общо събрание на акционе-
рите на „УМБАЛ-Бургас” АД 
гр. Бургас, определи позиция 
и мандат по решенията, които 
следва да бъдат взети на фо-
рума. Кметът предложи, а съ-
ветниците одобриха за пред-
ставител на Община Айтос д-р 
Паруш Парушев, управител на 
„МБАЛ Айтос“ ЕООД. Съветът 
реши още, кметът Васил Ед-
рев да представлява общи-
на Айтос по Закона за води-
те в Асоциацията по ВиК-Бур-
гас, и да гласува ЗА в общо-
то събрание на Асоциацията 
по ВиК-Бургас, по четири ре-
шения - годишен отчет за дей-
ността на Асоциацията за 2020 
г., годишен отчет за изпълне-
нието на бюджета на Асоциа-
цията за 2020 г.; годишен фи-
нансов отчет на Асоциация-
та за 2020 г., съгласно чл.38, 
ал.1, т.3 от Закона за счето-
водството и приемането на 
бюджета на Асоциацията за 
2021 г.. Съветниците опре-
делиха Мариана Димова - 
заместник-кмет на община 
Айтос, за представител на об-
щина Айтос в общото събра-
ние на Асоциацията по ВиК 
при невъзможност кметът на 
общината да участва лично в 
редовното заседание на об-
щото събрание на Асоциаци-
ята по ВиК. 

Картбланш получи и пред-
ложението на Община Бур-

гас за закупуване на притежа-
ваните от Община Айтос дру-
жествени дялове в „Бургасин-
вест“ ООД гр. Бургас. Общи-
на Айтос притежава 94 дяла 
в дружеството, като съгласно 
дружествения договор стой-
ността на всеки дял е в раз-
мер на 100 лв. Стана ясно, че 
има решение на Общински съ-
вет-Бургас, с покана към оста-
налите съдружници за изкупу-
ване на притежаваните дяло-
ве, и стойността на всеки един 
от тях, с идеята Община Бур-
гас да остане единствен соб-

ственик на дружеството. Кме-
тът на община Айтос Васил 
Едрев беше упълномощен да 
подпише договор за прехвър-
ляне на дружествен дял, по 
реда на чл.129, ал.2 от Търгов-
ския закон.

В изпълнението на Зако-
на за младежта и Национал-
ната стратегия за младежта 
(2010-2020), Общинският съ-
вет прие Годишен план за 
младежта 2021 г., който об-
хваща цялостната дейност на 
институциите в община Ай-
тос, насочена към приорите-
тите за развитие на младите 
хора. Планът има за цел на-
сърчаване на пълноценното 

младежко участие в социал-
но-икономическия живот на 
общината, подпомагане на ли-
чностното им развитие, пови-
шаване на гражданската им 
активност и мотивация за из-
граждането им като бъдещи 
активни участници в общест-
вения живот. 

Приета беше Наредба за 
изменение и допълнение 
на Наредба за реда за разре-
шаване поставянето на пре-
местваеми обекти на терито-
рията на община Айтос. В за-
коноустановения срок пред-

ложения и становища по про-
ект на наредба не са постъпи-
ли, стана ясно на заседание-
то. Наредбата, приета с Реше-
ние на Общински съвет на фе-
вруарското заседание ще вле-
зе в сила от деня на публику-
ването й във вестник „Наро-
ден приятел“, реши местният 
парламент.

Още един проект на на-
редба - за определяне и ад-
министриране на местните 
такси и цени на услуги на те-
риторията на община Айтос, 
прие със свое решение Об-
щинският съвет.

 Приети бяха докладните 
записки на кмета Васил Ед-

рев за издаване на записи 
на заповеди от Община Ай-
тос в полза на ДФ „Земе-
делие”, обезпечаващ аван-
сово плащане по: договор 
№BG06RDNP001-7.007-0048-
С01 от 14.05.2019 год. за Про-
ект „Спортна площадка №4 
в УПИ – I за спортен терен, 
кв. 50 по плана на гр. Айтос“, 
сключен между Община Ай-
тос и ДФ „Земеделие”, и по 
договор №BG06RDNP001-19
.226-0001-C01 от 09.06.2020г. за 
проект „Подобряване на улич-
ните настилки на населените 
места в Община Айтос (улици 
с. Поляново и с. Малка поля-
на)“, сключен между Община 
Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Зе-

меделие”.
Пълно одобрение получи 

проектът за Бюджет 2021, 
определени бяха и основните 
месечни заплати на кмета на 
общината и кметовете на кмет-
ства. Гласувана с мнозинство 
беше и докладна записка от 
Красимир Енчев – председа-
тел на Общински съвет Айтос, 
за освобождаване от отго-
ворност Теодор Янев за пе-
риода, през който е бил уп-
равител на „Генгер“ ЕООД, 
гр.Айтос. 

Гласуван беше отчета на 
кмета за изпълнението на 
„Програма за намаляване 
на нивата на фини прахо-
ви частици в атмосферния 
въздух и достигане на устано-
вените норми за вредни веще-
ства на територията на Общи-
на Айтос за периода 2016 -2020 
г.“ - за 2020 г. Още два отчета 
на градоначалника бяха одо-
брени от Съвета - за изпъл-
нението на „Програма упра-
вление на отпадъците 2015 – 
2020 г. на територията на об-
щина Айтос“ за 2020 г. и за из-
пълнението на Общия устрой-
ствен план на община Айтос 
за 2020 г.

Общинските съветници да-
доха разрешение за изра-
ботване на проект за ПУП-
ПЗ (подробен устройствен 

план - план за застрояване) за 
поземлен имот с идентифика-
тор 81102.19.35 (номер по пре-
дходен план 019035), в земли-
щето на с. Черноград, общи-
на Айтос с НТП „За складо-
ва база”.

Има решения и за прекра-
тяване на съсобственос-
ти между Община Айтос и 
физически лица - в кв.75 по 
плана на гр. Айтос, с адрес 
ул. „Кирил и Методий“ №65, в 
кв.44 по плана на с. Съдиево, 
в кв. 44 по плана на с. Съди-
ево, в кв.6 по плана на с. Чер-
ноград, в кв.6 по плана на с. 
Караново и в кв.19 по плана 
на с. Лясково. 

Определени бяха мери и 
пасища от Общинския по-
землен фонд за общо и ин-
дивидуално ползване от соб-
ственици или ползватели на 
животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интег-
рираната информационна сис-
тема на БАБХ за стопанската 
2021/2022 година. Гласувано 
беше и решение за продаж-
ба на 9 бр. недвижими имо-
ти - земеделски земи, пред-
ставляващи частна общинска 
собственост, чрез провежда-
не на публичен търг с явно 
наддаване.
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Всички решения на февруарското 
заседание на Общински съвет - Айтос

Женя Пеева (в средата на първия ред) с групата на ГЕРБ Съветът одобри предложението на Георги Янев

Ивелин Йорданов и групата на ДПС



На 25 февруари 2021 
г., в Актовата зала на 
СУ “Никола Вапцаров” 
се проведе Общински-
ят ученически конкурс 
за изпълнение на пое-
зия „За България - съ-
кровено”. Участниците 
в конкурса се състеза-
ваха в четири възрасто-
ви групи: I-II клас, III- IV 
клас, V-VII клас и VIII-XII 
клас. Всички деца полу-
чиха грамота за участие, 
а във всяка възрастова 
група бяха присъдени I, 
II и III награда. Награди-
те бяха осигурени от Об-
щина Айтос. С оценката 
се зае компетентно жури в 
състав: Ирина Джингало-
ва - преподавател по бъл-
гарски език и литература в 
СУ „Христо Ботев” гр. Ай-
тос, Лиляна Тангарджие-
ва - старши учител, препо-
давател по български език 
и литература в СУ „Н. Й. Ва-
пцаров” гр. Айтос, Росица 
Рачева - преподавател по 
български език и литера-
тура в ОУ „Христо Ботев” 
с. Пирне, Жулиета Стоя-
нова - преподавател в на-
чален етап в ОУ „Христо 
Ботев” с. Мъглен, Лиляна 
Запрянова - старши учи-
тел в ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Карагеоргие-
во, Йорданка Йорданова 
- преподавател по българ-
ски език и литература език 
в ПГСС „Златна нива” гр. 
Айтос, Минка Ангелова - 
старши учител в ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос, Ве-
нета Пейчева - преподава-
тел по български език и ли-
тература в ОУ „Светлина” 
с. Тополица. Само в две 
възрастови групи бяха 
представени колективни 
изпълнения - вижте кла-
сирането:

Възрастова група III-
IV клас

1. място: Група „Ръ-
ченица” с ръководи-
тел: Станка Миткова - СУ 
„Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос, 
Рецитал по стихове на Та-
ньо Танев; 

2. място: Група „Из-
ворче на мъдростта” с 
ръководители: Пенка Ка-

раганчева и Мариян Въл-
чев - ОУ „Христо Ботев” с. 
Пирне, Литературно-музи-
кална композиция „Аз съм 
вечната майка България”;

2. място: Група учени-
ци от 3 клас с ръководи-
тел: Петя Стоянова - ОУ 
„Христо Ботев” с. Мъг-
лен; Поетична компози-
ция „Какво си, Българийо 
мила?” 

Възрастова група V-
VII клас

1. място: Школа за сло-
во, мелодия, театър „Ге-
нгерче” с ръководител: Та-
тяна Йотова - СУ „Христо 
Ботев” гр. Айтос, По автор-
ски текст на Т. Йотова „До-
бре дошли в България”. 

2. място: ОУ „Атанас 
Манчев” гр. Айтос. Поетич-
на композиция „Българийо, 
родино моя!” с ръководител 
Донка Аврамова - ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос. 

Индивидуални изпъл-
нители:

Възрастова група I-II 
клас 

1. място: Андреа Андреас 
Пелковски - 1 клас, „Бълга-
рийо”, ръководител: Катя 
Велева - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос;

2. място: Надежда Мак-
симова Фотева - 2 клас, 
„България”, с ръководител: 
Росица Рачева - ОУ „Хрис-
то Ботев” с. Пирне;

2. място: Али Дурмуш 
Дурмуш - 2 клас, „Децата на 
България”, с ръководител: 
Дилек Ибрям- СУ „Христо 
Ботев” гр. Айтос;

 3. място: Назлъ Хасан 
Адем - 1 клас, „Родина”, с 
ръководител: Нуртен Ахмед 
- ОУ „Христо Ботев” с. Мъг-
лен;

3. място: Айше Бейту-
ла Ахмед - 1 клас, „Бълга-
рия”, с ръководител: Юмю-
гюл Мурад - ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий” с. Караге-
оргиево;

Възрастова група III-
IV клас 

1. място: Габриела Стани-
мирова Даскалова - 3 клас, 
„Балада за България”, с ръ-

ководител: Донка Косто-
ва- ОУ „Светлина” с. То-
полица;

2. място: Георги Василев 
Иванов - „Родина”, с ръ-
ководител: Анушка Мано-
лова - СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос;

2. място: Кристиян Нико-
лаев Джамбазов - 4 клас, 
„Родна земя”, с ръководи-
тел: Мариана Панайото-
ва - ОУ „Атанас Манчев” 
гр. Айтос;

 3. място: Раян Николаев 
Филипов - 3 клас, „Хаджи 
Димитър”, с ръководител: 
Донка Костова - ОУ „Свет-
лина” с. Тополица;

3. място: Валерия Дими-
трова Колева - 4 клас, „Мо-
литва за България”, с ръ-
ководител: Стойка Ангело-
ва - СУ „Христо Ботев” гр. 
Айтос.

Възрастова група V-
VII клас 

1. място: Ашли Юлиянова 
Хайдарова - 6 клас, „Бала-
да за България”, с ръково-
дител: Красимира Георги-

ева - ОУ „Светлина” с. То-
полица;

2. място: Даниел Весели-
нов Стоянов - 7 клас, „Род-
на земя”, с ръководител: 
Росица Рачева - ОУ „Хрис-
то Ботев” с. Пирне;

2. място: Нора Николае-
ва Милякова - 7 клас, „Към 
родината”, с ръководител: 
Красимира Георгиева - ОУ 
„Светлина” с. Тополица;

3. място: Павел Атанасов 
Унаров - 7 клас, „България”, 
с ръководител: Росица Ра-
чева - ОУ „Христо Ботев” 
с. Пирне;

3. място: Хелин Басри 
Сабри - 6 клас, „Хаджи Ди-
митър”, с ръководител: Не-
риман Ахмедова - ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” с. Ка-
рагеоргиево.

 Възрастова група VIII-
XII клас 

1. място: Никола Стоянов 
- 10 клас, „Родина”, с ръ-
ководител: Ирина Макси-
мова - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос;

2. място: Димитър Илиев 

Демирев - 11 клас, „Хрони-
ка за Търновград”, с ръко-
водители: Недка Анание-
ва и Йорданка Йордано-
ва - ПГСС „Златна нива” 
гр. Айтос;

2. място: Живко Живков 
Жеков - 9 клас, „След Ста-
розагорския бой”, с ръко-
водител: Златена Тодоро-
ва - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. 
Айтос;

3. място: Фатима Орхан 
- 9 клас, „Тук е България”, 
с ръководител: Ирина Мак-
симова - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос.

Поощрителни награ-
ди:

1. Анна-Мария Каменова 
Бранкова и Али Ниязи Али 
с ръководител: Ивелина Къ-
нева, възрастова група V-
VII клас, СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос;

2. Дуйгу Ерол Осман и Ру-
мен Руменов Касабов с ръ-
ководител: Гюлсюм Феи-
мова, възрастова група I-II 
клас, СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос.

През месец февруари 
2021 г. СНЦ „Волейболен 
клуб Айтос” подписа два до-
говора с Министерство на 
младежта и спорта за из-
пълнение на проекти по про-
грами „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА 
В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” и 
„ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТ-
НИТЕ КЛУБОВЕ“, финан-
сирани от държавното ве-
домство. 

Проектът по първата про-
грама ще предостави въз-
можност на 30 момчета и 
юноши от двете най-големи 
учебни заведения в Айтос - 
СУ „Никола Вапцаров” и СУ 
„Христо Ботев”, да оползот-
ворят свободното си време, 
упражнявайки спорта во-
лейбол. Стартът на това по-
ложително начинание ще 
бъде даден на 03.03.2021 г. 
Проектът ще се изпълня-
ва в рамките на шест месе-
ца, на два етапа - съответ-
но от 03.03. до 30.06. 2021 г. 
и от 01.09 до 30.10.2021 г. За 
целта ще се  сформират две 

групи по 15 момчета (юно-
ши на възраст от 9 до 16 го-
дини).

Тази програма се изпъл-
нява в национален мащаб от 
няколко години, благодаре-
ние на обединените усилия 
и осъщественото взаимо-
действие между Министер-
ството на младежта и спор-
та (ММС), Министерството 
на образованието и науката 

(МОН), общинските админи-
страции и спортните органи-
зации. Разработена е с ог-
лед създаване на допълни-
телни предпоставки и усло-
вия за предизвикване ин-
тереса на децата към дви-
гателна активност, увели-
чаване и разнообразяване 
на възможностите за учас-
тие в спортни занимания по 
различни видове спорт през 

свободното им време.
Основната цел, която 

стои пред Сдружението с 
изпълнение на дейностите 
по проекта, е предоставяне 
на условия и възможности 
за участие на 30 момчета в 
спортни занимания по во-
лейбол в свободното им 
време, с цел подобряване 
на тяхното здраве, физиче-
ска дееспособност и двига-

телна активност. Занимани-
ята ще се провеждат от ква-
лифициран спортен специа-
лист по волейбол, завършил 
НСА - Димитър Кавръков от 
гр. Бургас. Тренировките 
ще се провеждат в спорт-
на зала „Аетос” по един ас-
трономически час за всяка 
група в дните сряда, петък 
и събота.

Партньори в изпълнение 
на това полезно начинание 
са Община Айтос; вестник 
„Народен приятел”; кабел-
но радио „Айтос”; СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос и СУ 
„Никола Вапцаров” гр. Ай-
тос. Одобрените финансови 
средства от ММС ще се из-
ползват за: възнаграждения 
и хонорари на спортен спе-
циалист, медицинско лице 
и за счетоводител, закупу-
ване на спортни пособия в 
т.ч. волейболни топки, нако-
ленки, табло за точки и др. 
Предвидени са организаци-
онни разходи - изготвяне и 
отпечатване на грамоти за 

всички завършили успешно 
обучението и застраховки 
„Злополука за спортисти“ 
за всички участници.

„Волейболен клуб Айтос” 
е предвидил и собствени 
средства за съфинансиране 
при изпълнението на проек-
та, с които ще заплати пътни 
разходи за спортен специа-
лист, закупуване на спортни 
артикули и организиране на 
две спортни състезания с 
участниците в проекта.

Допълнителна инфор-
мация може да получите 
на: 0898 551238 - Димитър 
Кавръков – спортен специ-
алист.

Броят на децата е ограни-
чен, заявки ще се приемат 
до запълване на групите.

„Волейболен клуб Айтос” 
своевременно ще информи-
ра айтоската общественост 
за изпълнението на дей-
ностите по проекта. 

От ръководството на 
„ВК Айтос“
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

„ВК Айтос” стартира занимания по волейбол 

Традиционен общински конкурс  
за поезия „Моята България 2021”

по програми, финансирани от Министерство на младежта и спорта

В навечерието 
на националния 

празник

Провежда се всяка година в навечерието на Трети март, под патронажа на кмета Васил Едрев



Георги РУСИНОВ

Интересна инициатива поде-
ма Община Приморско. Кметът 
Димитър Германов предложи 
със своя докладна да се учре-
ди фондация, която да работи 
за възстановяването на попу-
лацията на черната мида. Това 
трябва да стане чрез прилага-
нето на иновативна практика, 
подкрепена от университетски 
преподаватели. На заседание-
то на Общински съвет – При-
морско присъстваха и пред-
ставители на рибарската общ-
ност, които имаха въпроси око-
ло предложението на кмета.

Предлагаше се управителни-
ят съвет на бъдещата фонда-
ция да е от трима души, а сред-
ствата, необходими за учредя-
ването й – 2000 лв. Манол Ма-
нолов, който бе предложен за 
един от членовете на УС заяви, 
че тези съоръжения, които ще 
възстановяват популацията на 

черната мида, ще са разполо-
жени в рифовете и по скалите 
и по никакъв начин няма да 
пречат на рибарите и техните 
мрежи.

Водолазът Тодор Савов оп-
редели инициативата като мно-
го добра. Той посочи, че риба-
рите добре знаят, че дъното е 
оголено и няма никакви миди. 
Рапанът пък е главен виновник 
за изчезването на черната ми-
да.

„Смисълът тук е да помогнем 
да се възроди черната мида. 
Много рибари ме питат какво 
ще се прави, ще се маркират 
ли тези места, където ще се по-
лагат тези съоръжения за ми-
дите. Дори няма да се разбира 
къде са те и кои скали са. Няма 
и абсолютно никакъв комерси-
ален момент тук. Инициатива-
та на общината е изцяло еко-
логична и е начин да се възро-
ди мидата. Предполагам и дру-
гите черноморски общини ще 

подемат инициатива за въз-
раждане популацията на чер-
ната мида. Ние сме първите, 
които ще правят това“, заяви 
водолазът и обеща, че ще по-
могне и при изчистването на 
мидените полета.

Златина Величкова попита 
дали средствата от 2000 лв. ще 
са достатъчни. Кметът Герма-
нов посочи, че по-голямата 
част от дейностите ще се фи-
нансират от дарения.

„Един водолазен клуб е изя-
вил желание безвъзмездно да 
свърши работата за тази бла-
городна кауза. Това няма да 
създава пречки за рибарите и 

туристическия бранш. Идеята е 
да се посеят тези полета и да 
се наблюдава как ще се разви-
ва популацията на мидите. 
Всичко ще минава през санк-
цията на Общински съвет – 
Приморско“, каза кметът.

Дадена бе думата и на при-
състващите рибари. Един от 
тях попита защо е необходимо 
създаването на такава фонда-
ция и защо дейностите не ми-
нат през рибарското сдруже-
ние. Попита и дали този спо-
соб, който ще се приложи, е 
ефективен.

„Това е иновативен способ. 
Хората, запознати с биология-

та на Черно море, предпола-
гат, че ще има ефект. Времето 
ще покаже. Специалисти каз-
ват, че ще стане. Но има и дру-
ги фактори, които ние в момен-
та не можем да предвидим. С 
тази си инициатива обаче ви 
уверявам, че изпреварваме 
екологичните НПО-та. Ще се 
създаде едно голямо организа-
ционно ядро, което ще участва 
в процесите и разбира се, че и 
рибарите ще имат думата“, от-
говори Германов.

Друг гражданин попита дали 
не може да се види какво ще 
стане първо в другите общини, 
които ще приложат този метод, 

а тогава и Приморско да се 
възползва, ако се докаже, че е 
успешен.

Кметът Германов посочи, че 
той внася предложението, но 
Общинският съвет решава.

„За мен е важно да прило-
жим този иновативен метод, 
но няма проблем, ако гражда-
ните искат да изтегля доклад-
ната. Рибарите ви казаха, че 
идеята е добра, но ще се съо-
бразя с желанието на хората“, 
уточни градоначалникът.

Общинските съветници Ге-
орги Зафиров и Стоян Василев 
изразиха мнение, че ще е до-
бре да се проведе обществено 
обсъждане, на което да при-
състват и тези университетски 
светила, които са зад прило-
жението на метода. Зафиров 
сметна и че УС трябва да е от 7 
души, колежката му Величкова 
пък поиска да са 5. Кметът от-
говори, че за него няма значе-
ние колко души ще са в УС, но 
е важно да са оперативни.

В края на дебатите рибар-
ската общност все пак изрази 
желание за оттегляне на до-
кладната и провеждане на об-
ществено обсъждане, с което 
градоначалникът се съгласи.

СтРа НИ ца 9 2-4 МаРт 2021

ОбщинИ
В Приморско ще възстановяват 
популацията на черната мида

„Черноморски фар“

С 18 гласа „за” и 3 гласа 
„въздържал се”, от общо 21 
присъстващи общински съ-
ветници, бюджетът на общи-
на Поморие за 2021 година 
беше приет на последното за-
седание на Общинския съ-
вет.

Финансовата рамка на бю-
джета на Община Поморие за 
2021 г. е 32 956 647 лв. От тях 
данъчните приходи са 
7 730 000 лв., неданъчните  
приходи са 6 842 874 лв. Пре-
ходният остатък от 2020 г. е 
3 068 859 лв.

Правителствената полити-
ка тази година е насочена в 
помощ както към подпомага-
не на гражданите и бизнеса, 
засегнати от пандемията 
COVID-19, така и към общини-
те, чрез завишаване на суб-
сидията за делегираните от 
държавата дейности. Тази го-

дина за община Поморие тя е 
17 530 987 лв.,  което компен-
сира недостига от местни дей-
ности за 2020 г. и даде въз-
можност Община Поморие да 
предвиди средства в новия 
бюджет за всички останали 
16 населени места в община-
та, освен Поморие.

Капиталовата програма на 
община Поморие е в размер 
на 3 761 093 лв. Осигурените с 
европейско финансиране 
средства по оперативните 
програми и проекти, които ще 
се изпълняват през 2021 г., са 
близо 25 млн. лева. Това са 
проектите за: Подмяна на 
уличното осветление в Помо-
рие, Ахелой, Каблешково и 
Каменар; Саниране на две 
училища – СУ „Иван Вазов“ и 
ОУ „Христо Ботев“ и четири 
блока в гр. Поморие; Рекон-
струкция на водопроводите в 
селата Бата и Страцин; Из-
граждане на втори етап на 

Рибарско пристанище – По-
морие; Реконструкцията на 
бившия Пионерски дом в 
„Дом на изкуствата“; Благо-
устрояване на големия парк в 
гр. Каблешково и на още пет 
парка в селата Лъка, Алек-
сандрово, Медово, Страцин и 
Порой; Изграждане на турис-
тически информационен цен-
тър в гр. Ахелой; Рекултива-
ция на депото в с. Каменар и 
др.

С постановления на Минис-
терски съвет са осигурени 1 
млн. лева за изграждане на 
детска градина в село Гълъ-
бец и 1 млн. лева за благоус-
трояване на 4 улици и пло-
щадно пространство в гр. 
Каблешково.

За поредна година тримата 
общински съветници от БСП 
гласуваха с „въздържал се“ 
приемането на един от най-
важните документи за разви-
тието на община Поморие.

Община Поморие с бюджет 
от 32 956 647 лева

„Черноморски фар“

Кметът на община 
Средец инж. Иван 
Жабов и заместник-
министърът на енер-
гетиката Жечо Стан-
ков подписаха дого-
вор за безвъзмездно 
финансиране на про-
ект „Подмяна на осве-
тители и въвеждане 
на интелигентна сис-
тема за управление и 
мониторинг на улич-
ното осветление в гр. 
Средец, община Средец” по процедура „Реха-
билитация и модернизация на общинската ин-
фраструктура - системи за външно изкуствено 
осветление на общините“. 

Проектът включва подмяна на общо 1068 
броя осветителни тела на територията на Сре-
дец с енергийно ефективни LED лампи и въ-
веждане на система за мониторинг на енерго-
потреблението и управление на осветителните 
системи чрез централна софтуерна платфор-
ма. Реализирането на проекта ще допринесе 
за разрешаването на проблеми, свързани с 
ръста на енергийното потребление за улично-
то осветление в Средец. 

Целта е да се намали енергийното потребле-
ние чрез прилагането на енергийно ефективни 
мерки, при гарантирано покриване на европей-
ските и национални норми за осветеност на 
уличната мрежа. Предвидените инвестиции се 

очаква да се възвърнат само от реализирани 
енергийни спестявания за по-малко от пет годи-
ни. 

Годишните намаления на емисиите на CO2 
ще бъдат 521,96 т, годишните енергийни спес-
тявания – 442 339,95 кWh/г., а годишните парич-
ни спестявания – 73 676,36 лв. Проектът ще се 
изпълнява в партньорство с норвежка органи-
зация – Veilyskompetanse AS, която ще подпо-
мага и подкрепя Община Средец с експертиза 
и добри практики. Срокът за изпълнение на 
проекта е 12 месеца. Проектът на Община 
Средец „Подмяна на осветители и въвеждане 
на интелигентна система за управление и мо-
ниторинг на уличното осветление в гр. Средец, 
община Средец” се реализира по програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефектив-
ност, енергийна сигурност“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство 2014–2020.

Георги РУСИНОВ

Многопрофилната болни-
ца за активно лечение в Кар-
нобат има нужда от доставка 
на важна медицинска техни-
ка. Лечебното заведение се 
нуждае от два апарата за хе-
модиализа. За целта МБАЛ-
Карнобат е обявила общест-
вена поръчка.

В документацията е пояс-
нено, че апаратите трябва да 
са нови, неупотребявани и 

недемонстрационни. Изпъл-
нителят ще трябва да въведе 
в експлоатация машините, 
да обучи персонала и да оси-
гури гаранционно обслужва-
не.

Участникът следва да е 
изпълнил дейности с пред-
мет и обем, идентични или 
сходни с предмета на насто-
ящата обществена поръчка. 
Минималното изискване, 
поставено от възложителя, е 
участникът да е извършил 

минимум една доставка, 
идентична или сходна с 
предмета на настоящата об-
ществена поръчка през по-
следните три години, счита-
но от датата на подаване на 
офертата.

Прогнозната стойност за 
закупуването на апаратите 
за хемодиализа, поставена 
от болницата, е 38 000 лева 
без ДДС. Крайният срок за 
подаване на оферти е 11 
март 2021-ва.

Карнобатската болница търси да закупи 
два апарата за хемодиализа

В Средец ще подменят 
изцяло уличното осветление 

4 Съоръженията ще бъдат 
разположени в рифове и скали
4 Водолази приветстваха идеята



Силвия ШАТЪРОВА

С нагласа за победа 
БСП-Бургас регистрира 
листата за вота през ап-
рил в РИК-Бургас. Чер-
вените бяха едни от пър-
вите, които я подредиха 
още преди седмици и ед-
ни от първите, които я 
регистрираха. Водач на 
листата е инж. Петър Къ-
нев, който за втори път 
ще води бургаските со-
циалисти към парламен-
та. Следва проф. Юлия 
Йоргова-Форд, замест-
ник декан на БСУ, едно 
от знаковите лица във 
висшето образование на 
града, участвала е в съз-
даването на висшето 
учебно заведение. Беше 
дълги години общински 
съветник – три мандата, 
но излезе от активната 
политика през последни-

те години. Сега се завръ-
ща, за да допринесе със 
своята експертност. „Ни-
кога не съм се чувствала 
неактивна и изолирана“, 
категорична бе проф. 
Йоргова. Трети е досе-
гашният депутат от Кар-
нобат Тодор Байчев. Чет-
върта, както писа „Чер-
номорски фар“, е Андре-
ана Красимирова Пре-
мянова, която е по пока-
на на БСП в листата. Во-
дачът я определи като 
уважаван юрист, служи-
тел на големи западни 
кампании, владееща ня-
колко езика. Обикнове-
но това място е за коа-
лиционен партньор на 
левицата.

Пети е юристът Бо-
рислав Стефанов, който 
е общински лидер на 
партията в Камено и бе 
нейн кандидат-кмет.

„Ние като партия бя-
хме активна и агресивна 
опозиция, която се мъче-
ше да отстоява интере-
сите на обикновените 
български хора и успях-
ме да го направим и ре-
зултатите ще ги отчетем 
след месец в наша пол-
за“, заяви водачът инж. 
Петър Кънев.

От БСП се надяват на 
минимум четири манда-
та, колкото имат досега.  
Новите агресивни пар-
тии той определи като 
„еднодневки“, които се 
появяват на всеки чети-
ри години, които след то-
ва ги няма. „Никога не е 
била спокойна и лежер-
на кампанията, всички 
влизат в нея с обещание 
за добронамереност и в 
един момент започва аг-
ресията“, каза още Къ-
нев.

С нагласа за победа  
БСП регистрираха листата си 
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ПолитикА
„Новите партии са еднодневки, които  
се появяват винаги на четири години“, 
заяви водачът инж. Петър Кънев

Ето и листата:
№ Три имена по реда на листата Община
1. Петър Георгиев Кънев, инженер-икономист Ямбол
2. Юлия Трифонова Йоргова-Форд, професор, д-р по социално управление Бургас
3. Тодор Байчев Байчев, юрист Карнобат
4. Андреана Красимирова Премянова-Янкова, юрист, д-р по право София
5. Борислав Стефанов Стефанов, юрист Камено
6. Милена Янева Куртова-Радева, учител Айтос
7. Виолета Желязкова Желева, счетоводител Поморие
8. Владимир Атанасов Владимиров, инженер Бургас
9. Йордан Георгиев Петков, магистър по национална сигурност Созопол

10. Румен Христов николов, инженер-еколог Бургас
11. Павел Маринов Маринов, д-р по управление на националната сигурност Бургас
12. Аспарух Данчев иванов, политолог Карнобат
13. Димитър Георгиев Гочев, урбанист – градоустройствена архитектура Царево
14. Станимир Байчев Байчев, зам.-директор на Матиматическа гимназия - Бургас Бургас
15. Петя Тотева илиева, политолог Бургас
16. Атанас Маринов Маринов, учител Айтос
17. Дафинка Димитрова Главанска, инженер-агроном Бургас
18. Станислав Киров Едрев, софтуерен инженер Карнобат
19. Таня Вълчева иванова, Магистърпо МИО Бургас
20. Стоян Георгиев Желязков, магистър по финанси Бургас
21. Милена Георгиева Костадинова, инженер-химик Царево
22. Кирил ивов Узунов, инженер Бургас
23. Станислава Кирилова Райнова, инженер София
24. Радослава Русева Кичукова, учител Царево
25. Паруш Желев Парушев, инженер Бургас
26. Стоян Георгиев Стоянов, д-р по филология Бургас
27. Димитър Павлов Камбуров, магистър по финанси Бургас
28. Павел Златков Стоянов, икономист Карнобат

Силвия ШАТЪРОВА

Лидерът на НФСБ Вале-
ри Симеонов повежда лис-
тата на формацията НФСБ 
и „Воля“ в Бургас на пред-
стоящия вот на 4 април. В 
неделя зам.-председателят 
на Народното събрание 
заедно с партньорите им 
от „Воля“ регистриха лис-
тата в Районна избирател-
на комисия-Бургас.

Двете формации се обе-
диниха в последния мо-
мент на изтичащия парла-
мент, след като ВМРО ре-
ши да се яви самостоятел-
но на изборите. А по-късно 
заяви, че ще се коалират 
със СЕК.

„Амбициите ни са да при-
състваме в Народното съ-
брание с по-голяма група. 
Двете формации сме пар-
тии на реалните резултати, 
а не на приказките. За съ-
жаление в България пре-
обладават втората група. 
За следващите четири го-
дини ще приложим иконо-
мическия патритизъм на 
дело, този, който повиша-
ва доходите. Ние сме един-
ствените партии, които ре-
ално постигнаха повише-
ние на доходите, борихме 
се с олигархията“, изтъкна 
Симеонов. Той се изказа 
ласкаво за бившите си ко-
леги от формацията „Обе-
динени патриоти“ – ВМРО 
и СЕК, които ще се явят на 
тези избори заедно. „Дай 
боже повече патриоти да 
влязат в Народното събра-
ние. Политическият плура-
лизъм и Конституцията да-
ват право за обединяване 
на всякакъв вид фирма-
ции. Така са решили“, зая-

ви Симеонов. Той нападна 
обаче новите формации 
„Изправи се! Мутри вън!“ и 
„Има такъв народ“. „Скеп-
тичен съм доколко такива 
формации представляват 

българския народ и за как-
во. Ние сме прагматични 
партии и сме доказали как-
во можем да правим. Няма 
да коментирам партии, ко-
ито не са се доказали, 

едната върви след бивша 
омбудсманка, а другите 
покрай един чалга водещ. 
50% от тези, които подкре-
пят чалгаря, са ниско гра-
мотни цигани“, заяви още 
Симеонов.

В листата попадат инте-
ресни и познати лица, 
участвали в други предиш-
ни формати, като адвокат 
Момчил Момчилов, Ра-
дослав Петков, който беше 
в БСП в предишния Об-
щински съвет. Втори е ше-
фът на РДНСК-Бургас – 
Милен Ненчев.

Валери Симеонов води НФСБ  
и „Воля“ в Бургас за изборите
Любопитни имена са сред кандидатите 

Ето и първите петима:

1. Валери Симеонов
2. Милен ненчев
3. Момчил Момчилов
4. Радослав Петков
5. Боян Дяков

Валери Симеонов

На осн. Заповед № 14 от 26 февруари  2021 год. на и.ф. Адм. 
ръководител- Председател  на  Районен съд-Малко Търново Чанко 
Петков

РАЙОНЕН СЪД- МАЛКО ТЪРНОВО
О В Я В Я В А

КОНКУРС  за следните щатни  длъжности:
Съдебен секретар – 1 бройка;

Съдебен деловодител – 1 бройка

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на 
длъжностите: степен за завършено образование-средно; отлични 
познания по стилистика, правопис, граматика, познания по общи 
деловодни техники, работа със офис оборудване комуникативни 
умения, работа с граждани и в екип.

Необходими документи за кандидатстване : заявление за 
участие в конкурс; автобиография; копие от лична карта; копие от 
диплома за завършена степен на образование; копие от докумен-
ти удостоверяващи трудов стаж; медицинско свидетелство; декла-
рация по чл.136 от ПАС; декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във 
връзка с чл.107а, ал.1 от КТ; други свидетелства, сертификати и 
документи, които доказват квалификацията и уменията на канди-
дата, свързани със заемане на длъжността.

Минимален размер на основното трудово възнаграждение: 
съдебен секретар- 827,00 лв; съдебен деловодител- 827,00 лв.

Начин на провеждане на конкурса: І етап- по документи; ІІ 
етап- практически изпит и събеседване.

Място на подаване на документите: всеки работен ден от 9.00 
ч. до 17.00 ч. в сградата на Районен съд-Малко Търново, ул. „Рай-
на Княгиня“ 3, ет. 2, ст. 22, адм. секретар.

Срок за подаване на документите: 30 – дневен срок, считано 
от деня, следващ датата на публикуване на обявата във в-к „Чер-
номорски фар“.

Подробна информация за обявения конкурс  е публикувана на 
сайта на съда: https://mtarnovo-rs.justice.bg и на таблото за обя-
ви в сградата на Районен съд-Малко Търново, ул. „Райна княгиня“ 
№ 3. За справки   тел.: 05952 36 52; 0879 252 403.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бур-

гас, уведомява всички заинтересувани физически и 
юридически лица, че има инвестиционно предложение 
за изграждане на: „Улична БФ канализация за УПИ І, 
ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас по 
улица с идентификатор 07079.2.2014 между о.т.271 и 
о.т.274 до РШ при о.т.833 от улична битова канализация 
по ул. „Акве Калиде“, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, Община 
Бургас“.

Лице за контакт: Антон Марков
Тел.: 0888 009 999



Михаил КОЛЕВ

Пореден повод за гор-
дост има клубът по бор-
ба на Руен. На провело-
то се Държавно лично 
първенство за момичета 
в Бургас представител-
ката на отбора Олга По-
пова е завършила трета 
в категория до 39 кг. По 
този начин тя е донесла 
така желания медал при 
момичетата за руенци. 
От тази година клуб „Ру-
ен“ отново има свои със-
тезателки при момичета-
та. За последно това е 

било факт преди 4 годи-
ни.  

Ръководителите на 
борбата в Руен в лицето 
на Баязид Кемал, Салим 
Салим и Кемал Кемал са 
щастливи от постигнатия 
успех и се надяват тепър-
ва отборът да се печели 
още отличия в тази въз-
растова категория.

Следващото участие 
на борци на СК „Руен“ 
ще е през средата на 
март в Самоков, когато 
ще се състои Държавно-
то за кадети.

Михаил КОЛЕВ

Грозни сцени белязаха 
гостуването на „Черномо-
рец“ (Бургас) в Димитров-
град срещу едноименния 
тим. След края на среща-
та от 19-ия кръг на Трета 
югоизточна лига, завър-
шила 2:1 в полза на „аку-
лите“, местни фенове, 
както и част от играчите 
на домакините, са атаку-
вали съдиите, като са им 
нанесли побой. Настана-
ло е масово меле, а в оп-
ит да разтърве боя е по-
страдал и почетният пре-
зидент на бургазлии То-
ма Томов. Той е бил уда-

рен в носа от единия от 
побойниците. Няколко 
удара в лицето е отнесъл 
и резервният вратар 
Мартин Шейтанов. Пред 
вестник „Черноморски 
фар“ Томов заяви, че в 
суматохата не е успял да 
види кой точно го е уда-
рил. Неговата съпруга съ-
що е била атакувана от 
местен футболист при оп-
ит да заснеме случилото 
се със своя телефон.

„След всяка победа 
отивам при момчетата, за 
да ги поздравя за успеха 
и да им дам премии. Та-
ка беше и този път. След 
приключването на мача с 

„Димитровград 1947“ гру-
па от феновете на дома-
кините се нахвърлиха на 
съдиите и започнаха да 
ги бият. Опитах се да ги 

разтърва, но в мелето ня-
кой ме удари по носа. Ня-
мам думи, това беше пъ-
лен цирк. След такива 
случки ти се иска да 

спреш да се занимаваш 
с български футбол. 
Чувствам се добре, най-
важното е, че победихме 
в това тежко гостуване“, 
каза още 71-годишният 
Тома Томов.

На двубоя е присъст-
вал и единият от члено-
вете на УС в "Черномо-
рец" - проф. д-р Димитър 
Вергиев. Той коментира, 
че е недопустимо само 
двама охранители да са 
били ангажирани за ма-
ча, както и че е имало 
привърженици на дома-
кините, въпреки забра-
ната за посещение на 
фенове, поради панде-
мичната обстановка. По 
негови думи някои от фе-
новете са били в нетрез-
во състояние. Подаден е 
сигнал до 112, но екип на 
полицията е дошъл чак 
след 20 минути, когато 
вече всичко е утихнало, 
а побойниците са се раз-
отишли.

Проф. д-р Вергиев бе 

категоричен, че клубът ще 
подаде жалба до БФС, 
надявайки се, че отборът 
на "Димитровград" ще по-
несе тежко наказание за-
ради грозните сцени.

Извън скандалите ма-
чът е бил изключително 
труден за отбора на „Чер-
номорец“. Домакините са 
повели с 1:0, но играчите 
на Малин Орачев успяват 
да обърнат резултата, 
благодарение на два го-
ла на Нуретин Пюскюлю, 
първият от които след 
задна ножица.

С успеха си „Черномо-
рец“ продължава да удър-
жа първото място в Тре-
та югоизточна лига. Бур-
гаският клуб вече има в 
актива си 50 точки. В 
следващия кръг от шам-
пионата предстои важно 
домакинство за „акули-
те“. На 6 март от 15 часа 
те посрещат прекия кон-
курент за лидерската по-
зиция „Загорец“ (Нова 
Загора).
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Волейболистите на „Монтана“ на-
диграха „Нефтохимик 2010“ (Бур-
гас) с 3:0 (25:17, 25:23, 25:20 ) в мач 
от единадесети кръг в Първа осми-
ца на Суперлигата при мъжете. 
Срещата се игра в зала „Младост“ 
в северозападния град. След тази 

загуба бургазлии продължават да 
са трети в класирането със 7 побе-
ди, 4 загуби и 18 точки. Следващи-
ят мач на шампионите е на 4 март. 
Тогава те посрещат от 18:30 часа 
тима на „Марек Юнион-Ивкони“ 
(Дупница).

СКАНДАЛ „Монтана“ не остави шанс на  
„Нефтохимик 2010“

Бой след мач на „Черноморец“

Чф

Михаил КОЛЕВ

Допинг скандалът в бъл-
гарското плуване продъл-
жава да е една от най-ко-
ментираните теми в родния 
спорт. Трима национални 
състезатели – Здравко Ба-
блаков, Светлозар Николов 
и Благой Панайотов, бяха 
уличени в употреба на ста-
нозолол. Веднага след раз-
криването на случая зава-
ля подкрепа за плувците ка-
то преобладава мнението, 

че те не са знаели какво 
взимат и едва ли умишлено 
са използвали забранени 
субстанции.

На това мнение са и ръ-
ководителите от плувен 
клуб „Бриз“ (Бургас).

„Все още върви разслед-
ването и няма никакви до-
казателства. Ние като клуб 
сме против на централизи-
раната подготовка на наци-
оналния ни отбор да не при-
състват личните треньори 
на състезателите. Това сме 

го предложили още през 
2017 година, но не бе прие-
то. Според нас това е най-
голямата грешка, която бе 
допусната“, каза Стоян 
Стойчев, изпълнителен ди-
ректор в бургаския клуб.

Той не вярва, че плувци-
те ни са взели на своя гла-
ва допинга, нито пък, че ле-
карите са замесени в този 
скандал. „За мен всички са 
невинни“, допълни Стойчев. 
Бургазлията не мисли, че 
някой умишлено е сложил 

станозолола на въпросни-
те състезатели.

„Това не звучи сериозно. 
Проблемът е някъде друга-
де. За да спрем още преди 
4 години наши плувци да хо-
дят на подготовка и състе-
зания за националния от-
бор, без да са предвожда-
ни от личните си треньори, 
значи има защо. Нещата са 
много по-дълбоки, отколко-
то изглеждат. Дано истина-
та не се покрие“, добави 
Стоян Стойчев.

ФУтБОЛ

Жадуван медал за 
„Руен“ при момичетата

ВОЛЕЙБОЛ

4 Разбиха носа на почетния 
президент на „акулите“ Тома 
Томов
4 Резервният вратар отнесе 
шамари

Тома Томов е огорчен от случилото се в Дими-
тровград

Позицията на бургаския клуб е такава още от 2017 година

БОрБа  Всеки национален състезател  
да се подготвя с личния си треньор

Олга Попова, заедно с треньора Баязид Кемал

Плувен  
клуб „Бриз“:

СЪОБЩЕНИЕ

ЗК "Единство" - с. Голямо Буково, общ. Средец, обл. Бургас, 
кани всички член-кооператори на Извънредно общо събрание на 
кооперацията, което ще се проведе на 20.03.2021 година от 10.00 
часа в двора пред входа на Административната сграда на ЗК "Един-
ство" - с. Голямо Буково, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прекратяване пълномощията на председателя на коопераци-

ята и на член на Управителния съвет.
2. Освобождаване на член на Управителния съвет.
3. Избор на Председател на Кооперацията.
4. Избор на членове за попълване състава на Управителния съ-

вет на кооперацията.
5. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-къс-

но.
От Управителния съвет на Кооперацията

ОБЯВа

Серап Ергин Шефкет уведомява всички заинте-
ресовани юридически и физически лица за следно-
то инвестиционно предложение – отглеждане на 
трайни насаждения в ПИ с идентификатор 
00151.270.22 в землището на гр. Айтос, местност Ал-
тън тарла с площ 8879 кв. м.

ОБЯВа

Севгин Сабахадинов ахмедов уведомява всички 
заинтересовани юридически и физически лица за след-
ното инвестиционно предложение – отглеждане на трай-
ни насаждения в ПИ с идентификатор 36227.53.15 в зем-
лището на с. Карагеоргиево, общ. Айтос, местност Яка-
та с площ 7790 кв. м.



„Черноморски фар“

Юлиан Вергов, Светлана Янчева и част от 
екипа на филма „Петя на моята Петя“ ще прис-
тигнат в Бургас по време на 19-ото издание на 
„София филм фест на брега“.

Почитателите на киното в Бургас ще имат 
възможност да се срещнат и разговарят със 
звездите на българското кино.

Общо 32 филма - 20 игрални и 12 късоме-
тражни, са включени в афиша на тазгодишно-
то издание.

Престижното киносъбитие ще бъде открито 
с филма „Февруари“ на Камен Калев и закри-
то с „Петя на моята Петя“ на Николай Урумов. 
Фестивалът ще се проведе от 18 до 26 март 
в зала "Тончо Русев" на обновения Културен 
дом НХК .

Програмата му беше представена днес 
на онлайн пресконференция, с участието на 
зам.-кмета по култура, туризъм и спорт Диана 
Саватева, проф. Георги Дюлгеров, Стефан 
Китанов-Кита, Николай Урумов и Кристина 
Ингилизова.

„Всеки град има събития, които са част от 
неговата идентичност, „София филм фест на 
брега“ със сигурност е в листата на тези съ-
бития със своята 19-годишна история. Новото 
пространство, в което се реализира фестива-
лът тази година безспорно е много важен мо-
мент от неговото развитие, но то идва с още 
по-силно включване на Община Бургас като 

съорганизатор“, заяви по време на събитието 
зам.-кметът Саватева. Тя уточни, че ще бъде 
създаден специален екип, който ще стане не-
разделна част от общия екип на фестивала. 
Експертите от администрацията ще се грижат 
за доброто функциониране на зоната за кому-
никации и пресцентъра.

„Благодаря на проф. Георги Дюлгеров, на 
Стефан Китанов и на целия екип за усилията 
в тазгодишното издание да има силно при-
съствие на творци, защото това е солта на 
всеки кинофестивал. Сигурна съм, че това ще 
се хареса много на бургаската публика. Бих 
казала, че изданието тази година е генерална 
репетиция за нещо, което всички киномани и 
всички посветени в каузата „София филм фест 
на брега“ очакват с нетърпение  20-ото издание 
през 2022 година", допълни Саватева.

В рамките на фестивала режисьорът Надеж-
да Косева води киноклас, който тази година 
работи по филма "Сцени от живота на една 
актриса" на Иван Владимиров, също част от 
фестивалната програма.

Акцент в програмата тази година са българ-
ските филми. Ще има и безплатна прожекция 
на филма на артистичния директор на фести-
вала проф. Георги Дюлгеров „Мера според 
мера“ на 26 март.

Билетите за фестивала ще са на цени от 8 
лева за редовен, 5 лева за пенсионери и уча-
щи. Те ще се продават от 1 март на касата на 
Културен дом НХК и на каса "Часовника".
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Куп 
театрал„Черноморски фар“

Продължението на 
филма "Борат" бе обя-
вено за най-добрата 
комедия, а Саша Барон 
Коен - за най-добрия ак-
тьор, но Розамунд Пайк 
бе избрана пред Мария 
Бакалова за най-добра 
актриса в същата катего-
рия, наречена "мюзикъл 
или комедия".

Това е една от нови-
ните от наградите на 
Асоциацията на чуждес-
транните журналисти в 
Холивуд. Златните гло-
буси бяха връчени за 
78-и път в необичайна 
церемония.

Джейн Фонда по-
лучи почетната на-
града на името на 
Сесил де Мил за 
цялостен при-
нос към кино 
изкуството.

"Златен 
глобус" 
с е 
прие-
ма в 
гилди-
ята на ки-
нотворците 
за особено 
отличие, вклю-
чително защото 
се смята, че асо-
циацията на чуждес-
транните журналисти 
често е по-разкрепосте-

на от ака-
д е м и я т а , 
в р ъ ч в а щ а 
оскарите.

Мария Ба-
калова е пър-
вата българ-
ска актриса, 
номинирана за 
наградата, и то 
във водеща 
катего-

рия, наречена 
"мюзикъл или 
комедия" за го-
лемия екран. 

Преди дни 
Бакалова бе 

запитана в 
и н т е р в ю 
за "Асо-
шиейтед 
прес" да-
ли има 
някакво 
послание 

за своя-
та родина. 

"Да, и то е 
за моята 

родина, 

за вашата страна и за 
всеки човек, отвърна тя. 
Защото няма значение 
откъде идваш. Трябва 
да има значение кой си 
и на какво държиш, в 
какво вярваш. Тук сме 
за толкова кратко и све-
тът продължава да се 
върти, така че наистина 
би трябвало да се оби-
чаме, да се подкрепяме. 
Трябва да сме внима-
телни в действията си, 
в мислите си, в думите, 
които произнасяме... И 
би трябвало наистина 
да опитаме да сме по-
добри хора и да се оби-
чаме повече. Да имаме 
големи мечти и да пое-
маме рискове, нищо ня-
ма да изгубим. Може да 
паднем, разбира се..., 
но ако подскочим, може 
и да полетим. Така че, 
поемайте рискове!"

В социалната мре-
жа майка й Румяна 

Бакалова пусна 
нейни снимки, 
а мнозина се 

п р и с ъ е д и -
ниха към 

нейното 
м н е -
н и е , 
ч е 
Мария 

е побе-
дител с 

младост-
та и на-
поритост-
та  си. И 

това, че за 
нея най-добро-
то предстои 

тепърва.

Трябва да има  
значение кой си и на какво 
държиш, в какво вярваш

Петър НИКОЛАЕВ

И тази година кукери 
в Средец спазиха тра-
дицията и прогониха 
злото. Няколко само-
дейни групи, облечени 
с красиви костюми и 
маски, обикаляха из 
града, плашейки зли-
те сили и наричайки 
за здраве и берекет. 
Маскарадните игри в 
Средец се провеждат 
всяка година в послед-
ната неделя на февру-
ари. Освен кукерите 
в групата, обикаляща 
домовете за здраве, 
имаше и млади мъже, 
изпълняващи различ-
ни роли. Сред тях бяха 
цар, поп, младоженец, 
булка, лекар, вакса-
джия, които придадоха 

още по-голям колорит 
на празненствата. Ку-
керските групи, както и 

в предни години, така и 
сега, бяха придружава-
ни от музиканти.

В Средец кукери гониха злото

Мария Бакалова:

Талантливата бургазлийка  
се размина със „Златен глобус“

Бургазлия и неговите 
папагали изумиха 

цяла България 

Звезди на българското кино идват 
на „София филм фест на брега“
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