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Важни проекти
започват в общините
4 Борбата със сушата
продължава
4 В трудната 2020-а
инфраструктурата
не спря да се развива
Георги РУСИНОВ
Важни проекти ще започнат общините в Бургаско
през новата 2021-ва година. Надеждите на администрациите са, че кризата с
коронавируса постепенно
ще отмине и ще може да

се фокусират върху другите значими теми за живота на жителите на областта. Определено икономическите последствия
от пандемията ще се усетят, но има проблеми, които трябва да се решат изключително бързо.
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В землището на квартал „Крайморие“ напредва изграждането на културно-исторически комплекс „Ченгене скеле“. Там Община Бургас обособява пространство с обществен достъп за популяризиране на рибарския занаят и традиции

ЗА ЧЕСТТА НА ФАМИЛИЯТА

Стр.

16

Бургазлия поставя началото на
аптечното дело в България

Стр. 6

Cyan Magenta Yellow Black

та
т
с
а
л
В об овата
през нина
год

Ръст в продажбите на домашни
любимци по време на пандемията

18-годишен ученик спаси
кръста в Бургас

Къщата на улиците „Иван Шишман“ и „Шейново“ е паметник на културата и
е на рода Калканджиеви и техните наследници

Следващият брой на вестник
„Черноморски фар“
ще излезе на 12 януари
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Държавата не помогна
на свободните професии
по време на пандемия

Георги РУСИНОВ
Адвокати все по-често
сменят професионалното
си поприще и започват работа като прокурори и съдии. Причината, разбира
се, са парите. През 2020-а
адвокатурата в България
бе изправена пред огромни трудности, бидейки невъзможно да упражнява
работата си, а в същото
време не получи никаква
помощ от държавата.
„Този процес започна
още през последните 5-6
години, защото при нас никога не са били доста сигурни неща. Много колеги
смениха попрището и имам
впечатлението, че тази
тенденция ще се засили
още повече заради събитията през 2020-а, когато се
оказа, че държавата няма
никакво намерение да подпомага финансово свободните професии за разлика

от финансирането и плащането на обезщетения на
търговските дружества“,
коментира пред „Черноморски фар“ бургаският
адвокат Калоян Кръстевич.
Той потвърди, че има
много колеги, които са станали магистрати, съдии по
вписванията и длъжностни
лица по регистрацията в
Търговския регистър.
„Всичко това се дължи
от търсенето на сигурност,
защото видяхме, че в нашата държава в момента е
изключително удобно да
си държавен служител, тъй
като те си получават възнагражденията дори когато всичко в държавата е
спряно. За разлика от тях,
през пролетта на 2020-а,
когато ние не можехме да
работим, нито ни се плащаха обезщетения, нито
компенсации, нито пък дори ни намалиха данъчната

и осигурителната тежест,
която за един адвокат е
приблизително 30% от получените постъпления. Заради това вече доста адвокати предпочитат да започнат някаква работа като
държавни служители, за
да могат да оцеляват финансово“, категоричен е
юристът.
Без да е правил провер-

ка, адвокат Кръстевич се
сети поне за петима негови колеги, които са се отписали от колегията, за да
започнат друга работа.
„Противно на общоприетото в обществото, че адвокатите едва ли не реализират някакви фантастични доходи и се радват на
лукс“, добавя той.
Адвокатът продължи с

това, че винаги е смятал,
че когато си адвокат, си
свикнал да нямаш работно
време, сам да определяш
ангажиментите си.
„От това сигурно трудно
се отвиква, но ето че в
името на сигурността колегите се отказват от това.
Аз лично не бих сменил работата. Има си плюсове,
но си има и минуси. Да си

18-годишен ученик спаси кръста в Бургас
ЗАЩО

Ритуали по време на пандемия

Или как COVID се сблъска
с българските традиции
Силвия ШАТЪРОВА
Ритуалът Йордановден по време на пандемия
предизвика остри полемики. И както и за други обществени проблеми, и тук българите се разделиха.
В някои общини той не бе проведен, като кметовете се съобразиха с удължената противоепидемична обстановка и заповедите на министъра, на други места се случи само в тесен кръг и на пръв поглед без зрители, спазвайки необходимите мерки.
Имаше го с мотива - да спазим традициите. Т.е., нещо от типа хем да са доволни и граждани-традиционалисти и жадни за събития, останали у дома по
празници, но и онези, които стриктно спазват мерките. Така Богоявление се оказа по-устойчив и желан от Цветница и Великден, когато миряните слушаха службата на площада на 1,5 м разстояние.
Гражданите може да са отишли да гледат ритуала, но това е тяхна лична отговорност, спазването на дистанция - също, прозираше от идеята на
много от местата, където се проведе. А че дистанция не се спази, то е ясно, защото тя се забрави
още в новогодишната нощ, когато се извиха хора.
В Бургас полицаите предупреждаваха, че трябва
да има такава. Стигна се до това висш полицай неофициално да коментира, че всички „накацали“
граждани по стълбите на Паметника на моряка и
Казиното му отговорили, че са от една фамилия и
оправда зяпачите с телефони, които бяха опасно
близко един до друг.
В Айтос кметът Васил Едрев заяви, че не е издавал нарочна заповед да не се отбелязва празника,
но следва тази на министъра. „Днес е празник,
който всеки гражданин може да празнува както намери за добре. Има заповеди на министъра на
здравеопазването във връзка с разпространението на COVID-19, според които до 31 януари т.г.,
местната власт не може да организира и да участва в организирането на публични събития, на които да присъстват много хора“, заяви той.
В Поморие жители се ядосаха и заявиха, че ще
отидат до морето, въпреки че няма да има официално ритуал. На други места го проведоха във водопади или във фонтани.
Кметът на Созопол зададе няколко риторични
въпроса, т.е. на тях отговор надали ще получи от
здравните власти, но поне думите са за негово и
на съгражданите му успокоение, че бяха лишени от
ритуала.
„Къде е държавата? Всички заедно ли борим
пандемията, или заедно да вием хора?!? За кого
може и за кого не... веселието?
Размисъл...“, написа Янакиев.
Вчера на обяд стана ясно, че и „Сурва“ из Пернишко ще се проведе при спазване на мерки, които властта трябва да разпише, което на практика
ще обезсили заповедите за глобяване на кметовете на Габрово и Калофер.
Та, така - да падат мерки и задръжки, защото се
разбра, че трудно се спазват дълго време или това
става избирателно, което демотивира изпълнителните и вярващите в демокрацията, правовия ред и
институциите.

„Черноморски фар“
18-годишният ученик Иван Гайтанов извади светия кръст на Богоявление в Бургас. Той скача за първи път, но
се оказа по-бърз от още 54-ма смелчаци, престрашили се да скочат във водата. Гайтанов е родом от Бургас и учи
италиански език в гимназията за романски езици "Г. С. Раковски". След като
спаси светинята, той пожела на всички
тази година да е по-здрава и по-успешна.
В надпреварата за спасяване на светия кръст се включиха и четирима именици - Йордан Николов, Йордан Апостолов, Йордан Костадинов и Йордан

Петров.
17-годишният Мирослав Петров и още
пет 18-годишни момчета от Бургас бяха
сред най-младите участници тази година в ритуала - Галин Тарашев, Георги
Митев, Деян Велков, Димитър Данов,
Мартин Вълканов.
Най-възрастен се оказа 45-годишният
Стоян Иванов. За трета година за светия кръст скочи и американецът Шанън
Джонсън - военен аташе в Посолството
на САЩ. Заедно с него бе и неговият колега Клайтън Шейн.
За безопасността на участниците ритуалът по спасяването на Светия кръст
се проведе от брега до Моста.
Богоявление в Бургас започна с от-

Иван Гайтанов
служване на празнична литургия от бургаското духовенство в катедрален храм
"Св. св Кирил и Методий". След това бяха осветени бойните знамена, а за здравето на войниците от гарнизон Бургас
беше отслужен водосвет. Ритуалът бе
проведен при ограничено присъствие
на военнослужещи.
По традиция бургаският Йордановден
продължи с обща изложба на тримата
именици - художниците Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов в
галерия "Богориди". Експозицията може
да се разгледа до края на януари.

Дъждовете дадоха надежда
на зърнопроизводителите
Дона МИТЕВА
Валежите дадоха надежда на зърнопроизводителите и за най-изоставащите в развитието си пшенични посеви. „Растенията вече са добре и няма
опасност от сериозни повреди поне
на този етап“, категоричен е производителят Илия Проданов, който е и
зам.-председател на Националната
асоциация на зърнопроизводителите.
Той припомня, че заради сушата доскоро в региона положението беше
трагично. Едва последните две седмици паднаха дъждове, които, заедно с
по-топлото време, провокират развитието на растенията.
„В момента времето в района е добро и позволява посевите да се развиват. Започваме да мислим за торене
през февруари“, казва Проданов. По
отношение на това дали земеделските

Илия Проданов

производители са торили през есента
той смята, че заради лошите добиви,
предизвикани от сушата, доста от стопаните не са в добро финансово състояние и затова не са отделили достатъчно средства за торене. А и есенната суша донякъде ги е спряла.
Част от зърното от реколта 2020 стои
в силозите, хранилищата и складовете. „Чакаме заветните четиридесет
стотинки за килограм“, казва Илия и
признава, че част от неговите добиви
също не са реализирани. Есента са
продали по-скоро онези зърнопроизводители, които няма къде да съхраняват зърното, останалите изчакват повисока цена, с надеждата да компенсират донякъде загубите заради ниските добиви. Забелязва се раздвижване на международния пазар, което
обнадеждава нашенските производители.

Чф

Новини

8-11 ЯНУАРИ 2021

стават прокурори и съдии

адвокат е призвание. Няма
как да е лесно и никога не
е било. Но след като си избрал това, трябва да приемеш и трудностите. Т.е. аз
определено не разбирам
младите колеги, които напускат, за да станат съдии
или прокурори. Сега, когато си в една друга възраст
и етап на развитие, както
примерно при адвокат Благой Потеров, тогава защо
не. Но за един млад професионалист не мисля, че
това трябва да е изборът“,
коментира адвокат Кръстевич.
Колегата му Благой Потеров стана апелативен
съдия в апогея на кариера-

Известният бургаски адвокат Благой
Потеров вече е апелативен съдия

Адвокат Калоян Кръстевич смята, че
професията му е призвание и не приема
смяната й от млади колеги

та си. Кръстевич добавя,
че например в САЩ това е
редовна практика – адвокатите с много опит да стават съдии, докато при нас
е точно обратното – има
съдии без богат житейски
опит.
Въпреки тенденцията
адвокатите да стават прокурори и съдии, адвокат
Кръстевич смята, че няма
риск да не останат добри
адвокати, тъй като местата за прокурори и съдии
не са чак толкова много.
Колегата му Потеров водил 4-годишна битка, за
да стигне до назначение
в Апелативен съд – Бургас.

Компания посрещна Нова година
на остров Света Анастасия
В първия ден от 2021 техен
гост бе Полярник номер 1
Дона МИТЕВА

„Потомственият лекар разказва, че има спомени от
детството си, свързани с това място. Сега всяко лято
той и негови близки и приятели са чести гости на Света Анастасия“, обяснява Димитров.
В първия ден от новата година компанията е посетена от Полярник номер 1проф. Христо Пимпирев и
неговия колега проф. Николай Цанков. Хора, които
довнасят още настроение и
положителни емоции в
празника.
„Компанията ползва хотелската база. Храна си носеха и доприготвиха необходимото на острова“, поясни
Димитров. Той подчерта също, че хората са били под 15
души, както са указанията за
събиране на групи от хора.

ред тях е уникална“, сподели Павлин Димитров, управител на обекта.
От 2014 година досега в
навечерието на новогодишните празници винаги е имало запитвания от компании
за отбелязване на празника
като островитяни, но по една или друга причина това
не се е осъществявало. Основно причината е била в
лошото време и бурното море.
По отношение на основното ядро на компанията
Димитров сподели, че това
са хора, тясно свързани с
острова, още преди той да
се превърне в атракция.

За първи път, откакто е
открит остров Света Анастасия като туристическа
локация, на прехода между
двете години гръмна шампанско там. Компания посрещна Новата година на
него.
Бургаски и софийски лекари - хора, тясно свързани
с това място, вдигнаха наздравица в полунощ там.
„Тази година времето бе
прекрасно и даде възможност на група приятели бургазлии и софиянци да посрещнат 2021 година на острова. Емоция, която спо-

20 тона книги бяха преместени
в новия дом на бургаската библиотека
я
За първи
ден:

За три месеца трябва да приключи цялостният процес
Дона МИТЕВА
В първия ден от преместването екипът от Заемна
служба на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ премести близо 20 тона книги от
сградата на улица „Богориди“ в новия им дом, който се
намира на улица „Св. св. Кирил и Методий“. „Надяваме
се до края на март да завършим с преместването. Срокът, който сме си определили, е 30 март. Започнахме
със Заемна служба, защото
много хора ни се обаждат,
искат да вземат книги. Останалите отдели на този етап
се подготвят и те да се пренесат“, обясни Яна Кършийска, директор на библиотеката.
По нейна равносметка на
всеки две години някой от отделите на бургаската библиотека все се е местил. Това са
нейните спомени за последното десетилетие. Единствено заемната си е от 1953 година на едно и също място.
„Убедена съм, че това ще е

предварително са определили за три месеца, за да поставят своеобразен рекорд.
„Старозагорската библиотека я преместиха за шест месеца, аз съм убедена, че ние
можем да го направим за пократко време, нищо че сме
по-пръснати“, разяснява Кършийска.
Благодарение усилията на
Община Бургас, библиотечните работници и още много
съмишленици на идеята, съ-

последното преместване, затова и го правим с такова настървение. А и донякъде коронакризата частично ни помогна, за да можем да подготвим част от книгите за
преместването“, допълни
Кършийска, шегувайки се, че
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бирането на различните отдели на бургаската библиотека на едно място вече е
факт. Досега библиотеката
се намираше на четири различни места в града, а фондът й наброява над 600 хиляди тома.
Кметът Димитър Николов и
неговият екип спазиха обещанието, което дадоха на
бургаската общественост, че
единна, съвременна, функционална библиотека ще има.

със сигурност бургаската
библиотека е най-местена от
всички останали.
Пет души са заети в момента с прехвърлянето на
книжния фонд от едното място на другото.
Срока за преместването

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.
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Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен. Член е на Българската асоциация на регионал
ните медии (БАРМ).
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)
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крими
Обраха
англичанин в
сунгурларско
село
Английски гражданин е
бил обран в сунгурларското село Вълчин. Това
съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция
на МВР-Бургас. От неговия имот са отнети множество вещи и електрически уреди. Задържан
за деянието е 43-годишен криминално проявен
мъж от Вълчин, който
направил пълни самопризнания и върнал
откраднатите
вещи.
Работата по случая продължава.

Пияна
софиянка
шофира из
Бургас
Жена от София е задържана заради шофиране в
нетрезво
състояние,
съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция
на МВР-Бургас. В района
пред площад „Царица
Йоана“ №13, служители
от Първо районно управление - Бургас спрели за
проверка лек автомобил
„Шкода Октавиа“, управляван от 33-годишната
софиянка. Органите на
реда установили, че тя
шофира след употреба на
алкохол с концентрация
2.00
промила.
Софиянката отказала да
даде кръв за химичен
анализ. Задържана е със
заповед за срок до 24
часа. По случая е образувано бързо производство.

Разкриха
кражба на
мотопед в
Изгрев
Криминално проявен и
осъждан бургазлия е
задържан заради кражба
на мотопед, съобщиха от
пресцентъра на Областна
дирекция на МВР-Бургас.
Кражбата е извършена в
блок 59 на комплекс
„Изгрев”. Мотопедът е
собственост на 46-годишен
бургазлия.
Задържаният за деянието е на 43 години, той е
направил пълни самопризнания и е върнал
откраднатия мотопед.
Работата по случая продължава от служители на
Пето районно управление – Бургас.

Адрес на редакцията:
ул."Милин камък" 9, ет.3
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Важни проекти
• Борбата със сушата
продължава
• В трудната 2020-а
инфраструктурата не
спря да се развива
Георги РУСИНОВ

Тема

на деня
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Важни проекти ще започнат общините в Бургаско
през новата 2021-ва година. Надеждите на администрациите са, че кризата с
коронавируса постепенно
ще отмине и ще може да
се фокусират върху другите значими теми за живота на жителите на областта. Определено икономическите последствия
от пандемията ще се усетят, но има проблеми, които трябва да се решат изключително бързо.

Мегапроектът на
ВиК-Бургас решава
проблемите с
безводието
През лятото на 2020-а
бе подписан изключително важен договор. Този
за интегрирания воден
проект на област Бургас.
Благодарение на него и
на предложение на дирек-

тора на ВиК дружеството
инж. Ганчо Тенев проблемите със сушата в областта
и загубите на вода ще се
решат кардинално. Такова
мнение изрази самият министър Емил Димитров –
Ревизоро в Бургас, когато
присъства за подписването на договора за интегрирания проект на стойност
459,3 млн. лв. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и е
най-мащабният воден проект за областта.
„Това ще помогне тук, в
регионален мащаб, цялото Черноморие да е осигурено за много години напред. Когато имаш трета
година суша, когато язовирите имат вода за 1-2
години, разбира се, че ще
се опиташ да намалиш потреблението, загубите.
Мога със сигурност да ви
кажа, че докато трае мандатът на това правителство, хич да не си мръдна
пръста, Бургас за тези питейно-битови цели, от тези
52 язовира, ще има навсякъде вода. Може някъде да
няма за земеделци, друга-

През лятото на 2020-а бе подписан важният договор за интегрирания проект на
ВиК-Бургас

де за промишленост, но за
питейно-битови цели ще
има“, увери екоминистърът през лятото.
За да има дълготраен
ефект за областта, както
спомена още в началото,
Димитров похвали директора на ВиК инж. Ганчо
Тенев, който му предложил много разумно решение. Самият Генчев обаче отказа да отговори на
въпрос на „Черноморски
фар“ дали става въпрос
за изцяло нов водоем, или
друга идея.
Наш репортер тогава попита шефа на ВиК и дали

се очаква намаляване на
загубите, които в момента
са около 50%.
„Аз имам някакви проектни нива, но няма смисъл да
ги споменавам. Надявам
се, че след като подменим
мрежата, ще ви дадем точни числа и ще видите колко
е. Предполагаемите числа
не е хубаво да се споменават, защото можем и да не
ги постигнем. Нека изпълним първо проекта“, лаконично отказа отговор и на
този въпрос инж. Тенев.
В следващите месеци се
оказа, че новото решение
всъщност е нещо, което е

предвидено много отдавна
– включването на язовирите „Порой“ и „Ахелой“ към
деривацията на „Камчия“
(б.а. четете напред в текста).
„Такива инициативи не
може да не подкрепи човек. Нямате проблем нито
за тази година, нито за догодина. Това не означава,
че не трябва да пестим,
или да дадем водата ви на
Северното Черноморие.
Напротив, всички ще трябва да ограничат потреблението. Ограничили сме го
и в Бургас. Опитваме се
там, където водата може

Язовирите „Порой“ и „Ахелой“ ще бъдат включени към деривацията на „Камчия“
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ЗЛАТНА ПРАСКОВА“ - село ДРАГАНЦИ
ПОКАНА
за общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете
на СН „Златна праскова“ - село Драганци, обл. Бургаска
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че Управителният Съвет на СН“ЗЛАТНА ПРАСКОВА“
село Драганци, община Карнобат на свое заседание от 04.01.2021г. взе решение да проведе общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 13.02.2021г., от 09:00 ч. в село Драганци, община
Карнобат, в сградата на бившата пивница, при следния дневен ред :
1. Отчетен доклан на Управителния съвет.
2. Отчетен доклан на Контролния съвет.
3. Избор на Управителен съвет.
4. Избор на Контролен съвет.
5. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
6. Разни.
Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 часа., на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението.
с.Драганци, 05.01.2021г.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СН“ЗЛАТНА ПРАСКОВА“с.Драганци
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
"СИВТ ЕООД" уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 66528.501.20 по КККР на с. Синеморец, Община Царево, Област Бургас”.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на следните адреси:
Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

Тръгва строителството на водопроводи
за язовирите „Ахелой“ и „Порой“
ВиК-Бургас стартира изграждането на 3 км водопровод за
язовир „Ахелой“ и 7 км водопровод за язовир „Порой“.
Предстои дружеството да възложи изграждането на една
пречиствателна и една помпена станция за язовир „Ахелой“
, както и една пречиствателна
и две помпени станции за язовир „Порой“. Това съобщиха
от пресцентъра на Областна
администрация – Бургас.
Информацията идва след поредните критики на екоминистъра Емил Димитров за това,
че нищо не се върши по отношение на включването на двата язовира към деривацията на
„Камчия“.
От съобщението на Областна
администрация – Бургас става ясно още, че двата язовира са им били предадени на
29 декември 2020-а, благодарение на добрата съвместна
работа на отговорните министерства. Само два дни по-късно - на 31 декември 2020-а, същите са прехвърлени на ВиКБургас.
„Голям обем е предварител-

ната работа, която е свършена изпреварващо на местно
ниво, докато институциите изчакваха процедурите по предаване. Проведени са съгласувателни процедури с общините
Поморие и Несебър. На свои
сесии общинските съвети са
одобрили вече парцеларните
планове, без които тръбопроводите не могат да бъдат изградени. В момента се извършва ремонт на язовирните стени и водовземните кули. Това
е необходимо за задържане на
водата, която постъпва в язовира от валежите. ВиК дружеството има готови идейни проекти, обезпечена е вече необходимата логистика“, посочват от Областна администрация – Бургас.
След проучване на законодателството е станало ясно,
че няма необходимост от обявяване на извънредно положение. Сега действащият
Закон за обществените поръчки предвижда при изключителни обстоятелства и при невъзможност да бъдат спазени сроковете, да се проведе процеду-

ра по пряко договаряне. Това
е достатъчно, за да се запази
темпото на работа и в максимално кратък срок Бургас да
има алтернативни източници
на водоподаване.
„Областна администрация
успя изключително бързо да
свърши всичко, което имаше
като ангажимент. Оттук ВиКБургас е на ход. Предстои им
много работа и амбициозни
срокове. Те са експертите, вярвам, че ще се справят. Аз като
областен управител и част от
местната общност ще продължа да следя цялостния процес,
а при нужда и да помагам, за
да бъдат подсигурени питейнобитовите нужди в областта. В
рамките на компетентността
ми ще оказвам максимален административен натиск за бързо изграждане на необходимата инфраструктура. Благодаря
на кмета на Бургас Димитър
Николов, че въпреки липсата
на пряк ангажимент от страна
на община Бургас, оказва подкрепа и съдействие“, коментира областният управител Вълчо
Чолаков.
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започват в общините

да стигне за една година,
да стигне за две. Там където е за две, да стигне за четири. Сега е моментът, защото виждаме, че кризата
може да продължи по-дълго“, коментира пък министър Димитров.
Той изрази категоричност, че ако след 10-15 години настъпят трудни времена, то областта ще е подготвена и няма да усети никаква криза.
„Не гледам само в кръгозора на мандата си, а и
занапред. Вашият язовир
(б.а. „Камчия“) е много хубав горе, но не върви трета година. Това не означава, че водата е свършила, а
че не я съхраняваме добре.
Тази година няма да имате
проблем със сушата“, обясни още тогава Димитров и
допълни:
„Бургас ме изненада с
безкрайната си амбиция.
Ганчо Тенев е единственият директор на ВиК, който
направи предложение за
дълготрайно решение за
водоснабдяване на цялото Черноморие за десет години напред. Благодаря на
ВиК, че дойдоха с такъв великолепен продукт. Радвам
се, че имам възможност да
им съдействам“, заяви министър Димитров при подписването на договора.
Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата
ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации – Бургас, Несебър,
Поморие, Созопол,
Приморско, Обзор, Айтос,
Карнобат, Царево, Китен,
Черноморец, Сарафово и
Лозенец.
C ycпeшнoтo му изпълнeниe 324 566 жители ще
имат достъп до подобрено
пречистване на отпадъчните води, а 279 011 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването.
Дейностите по проекта
включват реконструкция
на над 158 км водопроводна и 22 км канализационна
мрежа, както и изграждане на над 80 км нова ВиК
мрежа. Предвидено е строителството на една нова
пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) в
Карнобат и реконструиране на ПСОВ-Бургас, ПСОВМеден рудник и ПСОВОбзор. Ще бъдат реконструирани две пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ Камчия и
ПСПВ Ясна Поляна.
В обхвата на проекта
се включва надграждане
на SCADA система и изграждане на GIS система
за обособената територия
на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас.
Системите ще са част от
интелигентна измервателна инфраструктура за мониторинг на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време.
Срокът за изпълнение
на дейностите по проекта
е 43 месеца. Работата започва постепенно с изпълнение на част от гореописаните обекти.

Месеци по-късно
заплахата от суша
дойде
Месеци по-късно заплахата от суша в областта заради ниските нива
на язовир „Камчия“ дойде. Въпреки че при под-

Сградата на „Арена Бургас“ така и не бе завършена през изминалата година

писването на договора
за мегапроекта на ВиКБургас всичко изглеждаше розово, то малко след
това екоминистърът Емил
Димитров предупреди, че
Черноморието е заплашено от суша за следващия
сезон, ако ниските нива на
„Камчия“ се запазят такива. Още тогава се заговори за алтернативното решение язовирите „Порой“
и „Ахелой“ да бъдат включени към деривацията на
„Камчия“, за да подпомогнат многохилядното население. „Черноморски фар“
пръв повдигна въпроса със
сушата в Бургаско още
през януари 2020-а. Тогава
в подробно описан материал изданието ни припомни

През 2020-а най-накрая започна ремонтът на пътя Айтос - Провадия

кември в Бургас. Варненци
са казали, че са солидарни и са си похарчили водата за 10 дни.
"Създадоха криза, едва
ли не за Нова година да
няма вода и ние от водата за Бургас дадохме още
1 милион на Варна", обясни Димитров.
Бургас искат да усвоят
640 милиона за воден цикъл, а до момента за 60 дни
не могат да направят 6 км
тръби, каза министърът. По
негово мнение, на 20 февруари, като няма водопровод, ще е късно.
„Ако ние не направим водопровода до 20-и, аз не
искам да съм на мястото
на Бургас на избори. Аз им
казах - ще стане това като
с Перник. Ние имаме вода,
но не я управляваме добре", смята министърът.

В няколко общини от областта държавата ще финансира ремонти на улици

позабравения план за двата язовира като алтернативно решение.
През ноември Димитров
напомни и отново заяви, че
областта е изправена пред
водна криза. Стигна се
дотам, че между София и
Бургас прехвърчаха искри
по темата. Общинските съветници на БСП в морския
град свикаха извънредно
заседание на Общински
съвет, за да поискат от
Димитров обяснение за думите му, че в Бургас нищо
не се върши. В същия ден
обаче Димитров бе в морския град на затворена за
медиите среща, след която
стана ясно, че се работи по
внедряването на язовирите „Порой“ и „Ахелой“ към
деривацията на „Камчия“.
Местните парламентьори
останаха разочаровани, че
Димитров не взе участие в
заседанието, за да им разясни какво толкова го притеснява.
В началото на декември
двата имота бяха прехвърлени на областния управител Вълчо Чолаков. Тогава
той обясни, че процедурите са били задвижени мно-

го преди изказването на
Емил Димитров, че нищо
не се прави.
Шефът на ВиК-Бургас
Ганчо Тенев малко след
това заяви, че не могат
да бъдат изпълнени всички дейности по изграждането на деривацията между „Порой“ и „Ахелой“ към
язовир „Камчия“, но може
да се реализира „голямата част“. Трябва да се изградят общо 10 километра
водопровод и три помпени станции, но първата задача, с която ще се заеме
ВиК дружеството, е укрепването на стените на двата язовира, за да няма голяма загуба на вода.
Средствата за изграждането на язовирите - 60 милиона лева, са осигурени,
а областният управител на
Бургас не очаква да има
спънки по процедурите за
реализацията на проекта.
Само дни след началото
на новата 2021-ва обаче от
страна на Емил Димитров
дойде нова атака срещу
Бургас. Този път и Варна
отнесе критики.
Министър Емил Димитров
обвини морската столица в

11-месечно бездействие,
след като операторът бил
предупреден още миналия
февруари, че ако не предприеме мерки за алтернативно водозахранване,
язовир „Камчия“ ще може
да им осигурява вода само
до май 2021 година.
„11 месеца в графика
пише, че предстоят ограничения във връзка с това,
че за Бургас няма да има
вода. Никой от Бургас не е
дошъл тук, никой от Варна
не е дошъл тук", каза министърът в ефира на БНТ.
В графика за този януари той е написал, че от
миналия февруари предупрежденията са вече 11.
Водата е паднала и сега,
когато трябва да се наложат ограничения, те искат
още една година.
Той припомни, още през
януари е казано, че Варна
трябва да предприеме
действия за алтернативно захранване като има
две възможности - язовир
„Цонево“ и язовир „Девня“.
Министърът обясни, че е
събрал представители от
двата морски града, по указание на премиера, на 1 де-

Държавата
развързва кесията
за инфраструктурни
обекти в Бургас и
още шест общини
Важни инфраструктурни проекти ще бъдат реализирани на територията на Бургаска област,
след като на заседание на
Министерски съвет през
декември бяха отпуснати
необходимите средства.
„Всички финансирани
проекти са важни за жителите на населените места. С колегите ми, народни представители, сме се
запознали лично с необходимостта за всеки един
от тях. Важно е, че въпреки сложната ситуация те
ще се осъществят“, коментира областният лидер на
ГЕРБ и депутат Димитър
Бойчев.
За община Бургас се
отпускат 4 898 000 лв. за
ремонт на общинска пътна мрежа, в това число и
за доизграждане на улица към многофункционалната спортна зала „Арена
Бургас“. Поради различни
обстоятелства и тази година не се спази срокът за

изпълнение на бъдещото
спортно бижу в Бургас.
Община Айтос ще получи 1 310 000 лв. за благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за фитнес в самия град Айтос.
Предвидени са и 1 350 000
лв. за ремонт на уличната
мрежа на селата в общината. Десет хиляди лв. ще
отидат в с. Карагеоргиево
за изграждане на детска
площадка в детска градина. Карагеоргиево е едно
от най-големите села на
територията на община Айтос. В него живеят
много млади хора с малки деца и изграждането на
такава площадка е от голяма необходимост.
В община Малко Търново
ще се ремонтират седем
улици в самия град на
стойност 800 000 лв.
Предвидени са средства
и за община Поморие - 1
000 000 лв. за ремонт и
благоустрояване на улици
и площадно пространство
в Каблешково.
С близо 415 000 лв. ще
се извърши разширение
на сградата на детската
градина в с. Черни връх,
община Камено. Това би
стимулирало увеличение
на постоянно живущите
в района. Желаещите родители да запишат децата си там за 2020 – 2021ва са над 36, но към момента има място само за
29 легла.
Община Средец получава близо 432 000 лв. за
ремонт на улица „Бачо
Киро“ в Средец. Това е
една от основните и важни пътни артерии в населеното място. Там ще
наблегнат и по завършването на реконструкцията
на бившия Военен клуб и
ремонт и модернизиране
на сградата на читалището в Дебелт. Проектите са
на стойност 300 000 лв. и
са по програмата за трансгранично сътрудничество
между България и Турция.
Ремонт ще има и на СУ
„Кирил и Методий“ като
парите – около 1 млн. лв.,
идват по Оперативната
програма за селските райони. С пари от общината продължават и ремонти на улици и междуселски пътища.
За община Сунгурларе
са предвидени 200 000
лв. за ремонт и оборудване на Народно читалище „Светлина 1920“ в с.
Лозарево. През 2020 г. читалището навърши 100 години от създаването си. То
се посещава от самодейци
от танцов състав, певческа
група, а селото е едно от
най-големите и оживени в
общината.
В община Руен също
през 2020-а се реализираха много проекти с финансирането, както на държавата, така и на общината. В планинската община, която е и с най-много населени места, се набляга предимно на инфраструктурата. Тази година руенци ще очакват да
приключи жизненоважният ремонт на пътя АйтосПровадия, който минава
през цялата територия на
общината. Този ремонт е
от стратегическо значение за цялата страна, тъй
като е най-удобната връзка между Северна и Южна
България. След многократни спънки през 2020-а, той
все пак стартира, като
лично премиерът Бойко
Борисов отиде да инспектира дейностите там.

ХобИ
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Ръст в продажбите на домашни
любимци по време на пандемията
гат да заболеят или да
бъдат прeносители на
COVID-19.
Въпреки
докладван един случай в Китай, където куче даде позитивен тест
за COVID-19, пред тази новина седят много
въпроси, макар тя бързо да вкара в разговорите за пандемията и
домашните любимци.
Науката, обединена в
становищата на Световна здравна организация и Световна ветеринарна асоциация
за дребни животни отхвърля възможността
домашните любимци
да са участници в разпространението
на
COVID-19.
Шейла
Макклеланд, основателка на благотворителна организация за

4 Най-търсени са
папагалите и рибките
4 Приютът за кучета също
отчита голям интерес
Михаил КОЛЕВ
Ръст в продажбата на
домашни любимци отчитат зоомагазините в Бургас по време на пандемия. В дни, когато повечето хора са без работа
и затворени у дома, пазейки се от коронавируса, скуката и депресивните състояния са все
по-често срещани. Затова и много бургазлии решават да борят проблеми, взимайки си животно
вкъщи, с което да разнообразят ежедневието
си.
Сред най-предпочитаните любимци са папагалите, разкрива Димитър,
който работи в един от
зоомагазините в центъра
на морския град. Според
него това се дължи на
сравнително ниската им
цена, не се изискват чак
толкова грижи при отглеждането им, както и
ангажимента да бъдат
разхождани навън или
да заемат по-голяма
пространство.
„При нас идват всякакви хора, които си признават, че си търсят животно, провокирани от
пандемията. Съветваме
ги на място, както и сега,
че това си е ангажимент
и не трябва да става току-така, тъй като обстановката с коронавирус
рано или късно ще отмине, но домашният любимец си остава. След папагалите, най-често закупувани са и рибките”,
допълва той.
Елена, която работи в
друг зоомагазин в Бургас, но продаващ само
храни и аксесоари, също
споделя, че при разговори с нейни колеги се забелязва подобна тенденция. Бургазлийката отчита покачване в закупуването на храните и аксесоарите за животните по
време на пандемичната
обстановка, особено покрай коледните празници.
Тя обаче съветва хората, които обмислят да си
вземат каквото и да е
животно, да преценят
имат ли нужното време,
условия и финанси, за да
отглеждат домашен любимец. Според нея животните не трябва да се
намират в магазини, а в
развъдници или приюти,
тъй като условията там
са далеч по-добри.
„Всичко обаче опира
до самосъзнанието на
самия човек. Забелязвам, че масово хората

просто търсят някакво
животно, но без да знаят
какво и дали са готови
за отглеждането му. За
мен това е несериозно.
Все пак това е същество,
което ще живее в дома
им и трябва да знаят дали биха се справили.
Първо нещата се обмислят и тогава се тръгва да
се купува каквото и да е
животно”, казва още тя.
Една от най-често срещаните причини за закупуването на животно е
желанието родителите
да угодят на своите деца.
Хората от бранша в Бургас са категорични, че в
семейства, чиито деца
са на възраст от 4 до 10
години, грижите за домашния любимец ще са
изцяло на родителите.
„Нашата цел е не само
да търсим печалбарство,
а преди всичко да информираме клиентите.
Наблюденията ми са, че
в последните години бургазлии стават по-сериозно ангажирани спрямо
домашните любимци, но
тази тенденция за съжаление върви много бавно. Много често едно животно се купува просто
ей така, а после собствениците му го продават,
подаряват или изоставят”, казва още Елена.
Освен в зоомагазините в града, в общинския
приют за осиновяване
на кучета коментират, че
и при тях има засилен

интерес към осиновяване на четириногите в периода март-декември
2020.
„Още през март, когато беше първата вълна
на COVID-19, се забеляза подобно нещо. Такава
бе ситуацията и до края
на миналата година.
През лятото организирахме и кампания за осиновяване на 10 безстопанствени кучета от приюта край местността Пода, като накрая 8 от тях
намериха свои стопани и
това бе доста добър и
показателен резултат”,
казва Ивелин Стоянов,
доброволец към приюта.

Подобна е
ситуацията и в
световен мащаб
Американската асоциация на производителите на продукти за
домашни
любимци
прогнозира, че Север-

Кучетата и котките не са преносители на коронавируса, категорични са учени

По време на осиновителната кампания в края на лятото имаше сериозен интерес от страна на бургазлии

на и Южна Америка са
похарчили рекордните
99 млрд. долара през
2020 година за всичко
за животните у дома –
от храна до ветеринарна грижа. Онлайн продажбите на храна за
домашни любимци в
САЩ са скочили със
77% през първата вълна на пандемията на
годишна база. Продуктите за животни бяха
едни от най-големите
категории подаръци
този сезон, сочи проучване на консултантската
компания
Deloitte. Средната сума, която анкетираните са похарчили за такива стоки, е 90 долара.
Могат ли домашните
любимци да са носители на заразата и възможно ли е да ни разболеят от COVID-19?
До този момент не
съществува научно доказателство, че домашните животни мо-

защита на животните
в Хонконг (LAP), в писмо до властите в Хонконг казва:
„Настоящите доказателства показват, че
кучетата не са по-сериозен риск за разпространение (на коронавирус), отколкото
неодушевените предмети като дръжките на
вратите”.
В заключение може
да се каже, че домашните любимци не крият
риск от пренасяне на
коронавируса, изключително търсени са в
трудните времена за
всички ни, когато освен физически, трябва
да оцелеем и психически, но отговорността
към тях трябва да бъде
много сериозна, а не
да бъдат взети с цел
запълване на време,
разсейване или угода
на деца, призовават
търговците в зоомагазините.

ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black
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Връчиха Годишните награди 2020
на най-добрите в спорта на община Айтос
На 7 януари, в кабинета на
кмета Васил Едрев се проведе скромна церемония по
награждаването на Спортист,
Треньор и Отбор на община
Айтос за 2020 година. Заради
противоепидемичните мерки,
за първи път на връчването
на Годишните награди 2020 не
присъстваха всички номинирани спортисти, треньори и
отбори. Всеки от тях ще получи наградите на Община Айтос от Управителния съвет на
съответния спортен клуб.
В кабинета на кмета дойдоха двойката спортисти №1
- Антон Станчев - Янко Киров,
най-добрата мъжка двойка на
клуба по спортна акробатика
„Орел“ - Айтос. За втора поредна година двете момчета събират най-високо одобрение и се нареждат първи
в топ класацията на айтоските спортисти. Тази година те
заслужиха 79% от гласовете
в онлайн гласуването на сайта на Общината. Янко и второкласникът Антон са шампиони и златни медалисти
от Държавното първенство
по спортна акробатика през
2020 г. Кметът им връчи плакети „Спортист №1“ и парични награди, с пожеланието
„да повторят и надскочат успехите си през 2021 г.“
За трети път титлата Треньор №1 на 2020 г., заслужено спечели Мартин Бенов треньор на клуба по спортна акробатика „Орел“, който
тренира и златната ни двойка Янко и Антон. Мартин е
родом от Плевен, но от години работи нонстоп за успехите на айтоската акробатична школа.

в кметския кабинет, наградата получи пом.-треньорът на
клуба по свободна борба „Айтос“ Ешереф Хасан, който доведе и част от най-добрите в
отбора на момчетата, номинирани за Годишните награди 2020 - Аксел Ерол - кат. 45
кг, балкански шампион: Мустафа Смаил - кат. 68 кг, вицешампион на България от Държавното първенство в Горна
Оряховица 2020 и Борислав
Петков - кат. +85 кг, вицешампион на България от Държавното първенство по свободна
борба в Петрич 2020.

Второкласникът
Антон Станчев

Още за най-добрите в
спорта на община Айтос
за 2020 г. - в следващия
брой на НП

Плакетът „Отбор №1“ с парична награда тази година
отиде при отбора на айтоските борци. На церемонията

Кметът Васил Едрев връчва наградата
на Янко Киров

Мартин Бенов получава приза „Треньор
№1“ за трети път

Ешереф Хасан с наградата „Отбор №1“

След 142 години откриха надгробен кръст и тленните
останки на руски воин в частен двор в село Карагеоргиево
Андрей Гаевский участвал в боевете
за освобождението на Айтос
Тленните останки на руския
воин ще бъдат погребани в мощехранилница, в двора на параклиса-костница „Св. Димитър“ в Айтос. Ако противоепидемичните мерки позволяват,
това ще се случи на тържественото поклонение на 6 февруари, по повод 143 години от

ранилница и нова
паметна плоча,
монтирана до новия гроб в двора
на параклиса костница „Св. вмч
.Димитрий Солунски“ в гр. Айтос.
Желанието ни е
на 6-и февруари
2021 г., при честването на Деня
на освобождението на град Айтос

Освобождението
на град Айтос.
С особено задоволство и гордост, в качеството си на председател на ИК „Воинска памет“ гр. Айтос и клуб „Краез-

нание“ към Военен клуб Айтос,
Иван Иларев съобщава на айтозлии за едно ново и значимо
историческо постижение в патриотичната дейност на комитета и клуба през 2020 г. „Поради възникнала голяма опасност от унищожение на гроба
на един руски войник, съхраняван 142 години в двора на
българско християнско семейство в село Карагеоргиево,
община Айтос, наложи се да
предприемем спешни мерки

за опазване паметта на този
неизвестен герой от Освобождението“, пише Иларев.
Извършени са спешни спасителни дейности за съхраняване на надгробния кръст и
тленните останки на Андрей
Гаевский, Канонир (артилерист) от 20-а конна батарея,
участвал в боевете за освобождението на гр. Айтос и положил костите си на българската земя през 1878 г.
„Вече са изработени мощех-

от османско владичество, да
бъде отслужена панихида за
героя Андрей Гаевский, и костите му отново да бъдат положени в българската земя за
вечни времена и памет“ - пише
още Иван Иларев.
Дали ритуалът ще се извърши на 6 февруари, или на
3 март - Освобождението на
България, зависи от решенията на правителството, свързани с противоепидемичните мерки
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Годината на страниците на в. „Народен приятел“
2020-а ще остане в местната история с общинските проекти и COVID-мерките
2020-а започна оптимистично - в самия край на старата
година премиерът Бойко Борисов откри изцяло обновената спортна зала „Аетос“, с обещанието Министерски съвет да
се погрижи за финансирането
и на проекта за градската градина. „Инвестирахме 1 400 000
лв. в залата, редно е да обновим и градината около нея тя е един от символите на Айтос“, мотивира искането си в
последния ден на 2019 г. кметът
Васил Едрев. Обещаното беше
изпълнено през декември 2020
г. - с решение на МС, проектът
за Градската градина получи 1
310 000 лв. - истинско предколедно чудо за айтозлии, като
се има пред вид, че за 30 години в градината не беше инвестиран нито лев. Това ще е
и един от немалкото проекти,
които Община Айтос ще изпълнява през 2021 г.
Пак по същото време, откриха първата спортна зала в историята на основното училище
в с. Мъглен. Новогодишен подарък за мъгленци беше и новината за осигуреното финансиране на основния ремонт на
читалището в селото, в което
вече никой не влизаше, заради опасност от срутване.

ЯНУАРИ
Годината започна с традиционния ритуал по хвърлянето
на кръста в ледените води на
Славеева река на Богоявление
и с публичното обсъждане на
проекта за бюджет 2020. Беше
даден старт на целогодишна
социална услуга „Обществена трапезария“, 80 потребители с ниски доходи получаваха
безплатен топъл обяд през цялата година.
През януари Ротари клуб Айтос организира среща на айтозлии с проф. Владимир Данов - изпълнителен директор
на Българския кардиологичен
институт, а айтоската пожарна служба отчете 22% ръст на
произшествията през старата
година. Докато ромите празнуваха Банго Васил, в с. Дрянковец запретнаха ръкави да градят новия храм „Св. Рождество Богородично“, на мястото
на разрушената преди десетилетия стара църква. Комисията за защита от дискриминация отвори традиционна приемна в Айтос, а ТД „1897 Петър Киприлов“ отбеляза 123Ата годишнина на организираното тракийско движение в
Айтос. БЧК-Айтос започна раздаването на хранителни пакети на 1000 най-нуждаещи се семейства, а учениците излязоха
в грипна ваканция до края на
м. януари. Все още не знаехме
какво предстои - нямаше дистанционно обучение, училищата просто хлопнаха врати.
За нов мандат се заклеха съдебните заседатели в състава
на Районен съд - Айтос, съдия
Деница Вълкова - председател на Апелативен съд - Бургас
проведе обучението им. И новият Общински съвет проведе
първо за годината и четвърто
за новия мандат заседание, за
приемане на отчети, наредби и
годишни програми. 25 123 434
лева беше рамката на проекта за бюджет 2020, подплатена
с амбициозна строителна програма на община Айтос. Съветът го прие с 18 гласа „за“„, 6 „против“ и трима - „въздържали се“. ДПС гласува „против“,
а част от съветниците на БСП
се въздържаха от подкрепа на
финансовия документ.

ФЕВРУАРИ
Започна вторият учебен
срок, а Айтос отпразнува 142
години от Освобождението си
пред параклиса-костница. Екипът на проекта за изгражда-

не на пречиствателната станция за отпадъчни води на град
Айтос обяви, че строителството на мащабното съоръжение
е завършено и предстоят пробите на оборудването. Общинската епизоотична комисия взе
превантивни мерки срещу птичия грип, а борците ни зарадваха със сребърни медали от Държавното първенство по свободна борба. Традиционно, Общината организира възпоменателни прояви, посветени на
147 години от гибелта на Васил
Левски, програмата подготвиха
децата от ДГ „Радост“. Пак то-

гава се проведе и общинското
спортно състезание „Лъвски
скок“, а земляците организираха в столицата 71-ва среща,
на която присъстваха кметът и
общински съветници.
По това време се изпълняваше общински проект за 2 млн.
лв. за реновиране на уличните и тротоарни настилки на
основни градски улици, а кметът се отчете пред Съвета за
състоянието на общинската
собственост. Зам.-директорът на СУ „Никола Вапцаров“
Ваня Лалева заслужи наградата „Пожарникар на годината“ за успехите на ръководения от нея Младежки противопожарен отряд. Проект „Уроци
по родолюбие в библиотеката”
тръгна в читалището. Инициативата съвпадна със срещата на гражданите с доц. Тонка Василева - автор на книгата „Незаличима диря - съдбата на малоазийските българи”.
Пак тогава читалищните дейци
дадоха старта на детския конкурс за мартеници и Общината
обяви традиционните ученически конкурси - за поезия и песен „Моята България 2020“. Военният клуб и Общинският комитет „Васил Левски“ организираха среща със Стефан Караиванов - потомък на Левски, който представи новата си
книга със спомени за Апостола. Читалищните художествени
състави пък участваха в тържествен концерт, посветен на
142 години от Освобождението
на България. В дните на патриотичните годишнини, най-малките „Млади възрожденци“ се
заклеха да следват стъпките
на Левски.
Кметът Васил Едрев отчете изпълнението на Програмата за намаляване на нивата на
фини прахови частици, от администрацията обявиха началото
на данъчната кампания. ПГСС
„Златна нива“ отбеляза деня на
виното и любовта като патронен празник, в детска градина
„Радост“ започнаха работа по
проект „Интересни, красиви и
удобни“. Съветниците избраха вр.и.д. кмет на Карагеоргиево, след решение на съда за
нови частични избори в селото. Избраният на местни избори 2019 Метин Латифов от ГЕРБ
беше само временно детрониран, заради минималната разлика в резултата с опонента му
от ДПС. Наесен Латифов спечели повторния вот с много убедителна преднина и повторно
седна на кметския стол за мандата до 2023 г.
Община Айтос изпълняваше
проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводна

система за 5 860
456 лв. в селата Мъглен, Карагеоргиево и Чукарка. В резултат на инвестицията жителите
на Чукарка получиха за първи
път вода от деривация „Камчия“ и забравиха за десетилетията на воден режим. Вапцаровци се сдобиха с блог за добри педагогически практики, а
офицерите от запаса си спретнаха конкурс за най-добро
вино, собствено производство.
По общински проект за над 3
млн. лв. започна закриване на
градското сметище, което трупа боклуци в продължение на
42 години.
През февруари кметът имаше първа официална среща с
дипломата от кариерата Селен Гюзел - Генерален консул
на Република Турция в Бургас.
Двамата обсъдиха възможностите за двустранно сътрудничество и изразиха готовност
за общи проекти с турски общини. И това не бяха само разговори - наесен Община Айтос
подписа договор на финансиране на общ проект с Областната администрация на Одрин
по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Това е вторият
общ проект на Айтос и Одрин
за зелената инфраструктура и
ще се изпълнява от двата екипа през 2021 г.
„Айтос-Автотранспорт“
ЕООД отчете пред Съвета повече приходи и разходи през
2019 г. , а кметът Васил Едрев
подписа Акт 15 на първата в
историята на Айтос пречиствателна станция, в която бяха
инвестирани близо 19 млн. лв.
2020-а ще остане паметна в историята на Айтос - след над 10годишна борба за финансиране на проекта, пречиствателната станция най-сетне беше
построена и открита.
Пак през февруари три училища се поздравиха с четири
специални награди от конкурса за безопасен интернет, организиран от Община Айтос,
МКБППМН.

МАРТ
Общината продължи кампанията за засаждане на нови
дръвчета на мястото на отстранените стари и изсъхнали. През март 50 нови дръвчета украсиха реновираната
ул. „Васил Левски“. По същото време Община Айтос кандидатства с 14 проектни предложения по Националната програма „За чиста околна среда“,
а СУ „Христо Ботев“ представи обичаите на Сирни заговезни в компанията на Вресовски-

те кукери.
МИГ-Айтос обяви процедура
за подбор на проектни предложения за кандидатстване по
мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на ПРСР. Целта е насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.
На 3 март айтозлии празнуваха 142 години от Осбожождението на площад „Свобода“,
а читалището им поднесе концерт-спектакъл „Свобода - свещена дума“. На 5 март от този
свят си отиде една от знаковите за Айтос личности от времето на социализма - на 74 г. почина Иван Ченгелиев.
Нова грипна ваканция обявиха за училищата през март,
COVID-19 все още беше само
в Китай. Районният съд отчете
1788 разгледани дела през 2019
г. И точно тогава беше началото - здравният министър издаде заповеди във връзка с регистрираните случаи на COVID19 на територията на България,
разпоредени бяха мерки за
областите Габрово и Плевен.
След първата заповед кризисният щаб в Айтос, председателстван от кмета Васил Едрев, реши какви да са първите
превантивни мерки срещу коронавируса на територията на
общината. През цялата година
мерките се допълваха с нови,
предвид ситуацията в страната - едни се отменяха, разпореждаха се други. Последно извънредната ситуация се пренесе и в новата 2021 г., до 31
януари.
След грипната ваканция учениците се върнаха в класните
стаи на 12 март - грипната епидемия беше отменена, идваше
времето на COVID.
Щабът нареди Центърът за
обслужване на гражданите да
се дезинфекцира по няколко
пъти на ден, започна дезинфекция на улици, площади и квартали, детските градини все още
бяха отворени. Заради мерките, земеделските кооперации,
дружества и организации масово отлагаха годишните си
общи събрания, без идея кога
ще бъдат проведени. По това
време, с общи усилия, хижарите ремонтираха участък от
пътя до Бяла река. Пак през
март Айтос отбеляза 87 години
от рождението на един от найизвестните айтозлии на нашето време - художникът Димитър Тончев.
Кметът излезе с първи апел
към гражданите - да проявяват
бдителност и грижа за своето
и на децата си здраве и предупреди за строгите мерки и правила, които трябва да се спаз-

ват. Бяха отменени търгове, а
от 16 март учениците за първи
път преминаха на онлайн обучение от къщи. До 29 март не
се провеждаха учебни занятия в класните стаи и детските градини. Напрежението растеше, започна и презапасяването с хранителни продукти и
тоалетна хартия. „Без паника и опашки“, призова кметът.
„Няма риск от недостиг на основни храни“, обяви правителството. Отменени бяха спортни мероприятия, извънкласни форми и масови мероприятия. Затворени останаха пенсионерски клубове, ресторанти, нощни заведения и игрални зали. Преустановен беше
достъпът до културни и социални институции, забранени
бяха концерти, театри, тренировки, репетиции.
Частичните избори в Карагеоргиево бяха насрочени за
14 юни, заради извънредната
обстановка ги изтеглиха наесен. Кметът Васил Едрев разпореди на кметовете на населени места нонстоп да го информират за ситуацията в селата - за пристигащи от чужбина, за карантинираните, за дезинфекциите и как се спазват
като цяло мерките. Общината, РЗИ, кметовете, МБАЛ, полицията и службите бяха в непрекъсната връзка и в движение се учеха как да противодействат на непознатия и опасен вирус.
В община Айтос все още
нямаше заразени. В края на
март, след обществена поръчка стана ясно, че „Мидия Инфраструктурно строителство“
ООД ще ремонтира основно
читалището в Мъглен. Още тогава от РУ-Айтос предупредиха за възможни телефонни измами, свързани с коронавируса. В края на март МВР пусна
и декларации за преминаване
през КПП-та. Заради COVID,
Общинският съвет проведе
първото си закрито за граждани и медии заседание, при
спазване на противоепидемичните мерки.

АПРИЛ
Към 1 април 190 лица в община Айтос бяха поставени под
карантина - предимно завърнали се от чужбина. В началото на април щабът взе решение за нови мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19.
Въведен беше пропускателен
режим в търговските обекти и
аптеките, разпоредена беше
дезинфекция в автобусите за
междуградски превози, взети

бяха мерки за организиране на
богослуженията за Великден.
Училищното настоятелство на
СУ „Никола Вапцаров“ направи първото дарение за болницата - за предпазни средства
и консумативи. Последва мощна дарителска кампания към
двете дарителски сметки - на
щаба и МБАЛ. Беше решено,
освен директните дарения към
МБАЛ, средствата, които постъпват по дарителската сметка на щаба, приоритетно да се
използват за нуждите на болницата и за подкрепа на самотни възрастни хора. За да бъдат
хората информирани за новия
вирус и как да се предпазват
и да търсят помощ, в сайта на
Община Айтос беше създадена платформа „Въпроси и отговори за COVID-19“. Мобилизиран беше целият ресурс на
община Айтос за спазване на
мерките.
Още през април МБАЛ-Айтос взе да се готви за COVIDпациенти, предвид факта, че на
територията на областта само
болниците в Бургас и Айтос
имат инфекциозни отделения.
Парк „Славеева река“ беше
затворен за посещения, с денонощно видео наблюдение и
жива охрана.
Седмото заседание на Общинския съвет се проведе в
читалищния салон, за да бъде
спазено изискването за дистанция. Пак тогава кметът Васил Едрев напомни на айтозлии да се спазват противоепидемичните мерки по време
на Великденските празници.
Успоредно с дезинфекцията започна и пръскането срещу кърлежи, а учениците от ОУ
„Христо Ботев“, с. Мъглен, изненадаха Общинския център
за социални и здравни услуги
с изработени от самите тях 159
предпазни маски. През април
маски в аптеките липсваха, затова детското дарение беше
особено ценно за възрастните
и за хората с увреждания. Във
връзка с обявеното извънредно положение и усложнената
епидемиологична обстановка,
Дирекция „Социално подпомагане“ разшири начините за
достъп до административните
си услуги, а анонимен благодетел дари на Вапцаровци таблети за 3000 лв.
Щабът откри горещ телефон
за сигнали и проблеми, започна и кампания за набиране на
доброволци, които да участват в раздаването на храни и
хранителни пакети на самотни
възрастни, хора с увреждания
и многодетни семейства. За
кратко, по сметката на щаба
постъпиха над 27 хил. лв. Сред
най-активните дарители бяха
училищата от община Руен.
Айтос посрещна непознатия
вирус с мащабни дарителски
кампании, с фирмени и лични дарения, с милосърдие и
загриженост за семействата,
останали без доходи.
По предложение на кмета
Васил Едрев, Общинският съвет гласува мерки за защита
на гражданите и бизнеса - да
се освободят от наеми и такси
наемателите на общински имоти през април и май т.г.
Продължава в следващия брой
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КСБ „Айтос“ успешно приключи
проект за свободното време на децата
Финансирането е по програма „Спорт за
децата в свободното време 2020 г.” на ММС
На 31 декември 2020 г.
Клубът по свободна борба
„Айтос“ - град Айтос финализира седми пореден проект по програма „Спорт за
децата в свободното време
2020 г.”, направление „Начално обучение”, финансиран от Министерството
на младежта и спорта. По
изключение, през 2020 година проектните дейности
стартираха на 17 юни. Заради К-19 децата спортуваха през лятото, а дейностите по проекта не бяха прекъсвани по време на лятната ваканция, както в предишни години.
Традиционно 30 деца от
град Айтос бяха включени в проекта, обучението
се водеше в две възрастови групи по 15 участници
- на 7-11 години и на 11-13
години. Спортните занимания по борба с децата, които никога не са излизали
на тепиха, започнаха в средата на м. юни, в залата за
тренировки на клуба, в бившето ОУ „Любен Каравелов“ - град Айтос.
“Заради ковид-мерките,
дейностите по проекта се
водиха във физкултурния
салон, в който тренирахме
и в предишни години. Надявам се, много скоро пандемията да си отиде и да водим тренировките си в новата Спортна зала “Аетос”.
Децата, които бяха включени в проекта са ученици от
двете средни айтоски училища - СУ “Христо Ботев”
и СУ “Никола Вапцаров”,
като дейностите бяха съобразени с възрастовите
им особености. Заниманията тази година продължиха до края на м. декември. Въпреки COVID и мер-

ките, приключихме успешно проекта”, каза пред НП
президентът и треньор на
КСБ “Айтос”, Ружди Ахмед
Според треньорите Ружди
Ахмед и Октай Ружди, целите на проекта са изпълнени. 30 деца са мотивирани за системни спортни занимания, а треньорският екип е имал възможността да направи селекция от перспективни състезатели, които да продължат заниманията си в състава на клуба.
Всички участници в заниманията имаха възможност
за първи път, напълно безплатно, да ползват спортна
база на клуба. Тренировките се водеха от квалифицирани спортни специалисти
с опит в свободната борба
и с медали от държавни и
международни състезания,
видя в залата НП.

„Досега тези деца не са
участвали в организирани
занимания със спорт. Сигурен съм, че ги мотивирахме и изградихме колектив.
И децата, и родителите им
са убедени, че спортът е
най-добрата и полезна алтернатива за запълване на
свободното време. Заниманията в залата са найдоброто противодействие
на рисковите фактори от
всякакъв род, заобикалящи подрастващите. В рамките на проекта се опитахме да възпитаме положителни качества и ценности, отдалечаващи децата
от насилие, дрога и други
вредни явления”, каза още
Ружди Ахмед на финала на
проекта.
Клубът предложи добри
условия за спортни занимания, планира и проведе
подходящи прояви за прео-

доляване на нездравословния и заседналия начин на
живот на децата, включени в проекта. Дейностите повлияха положително

и върху комуникацията и
интеграцията между децата от различните етнически групи.
Както и досега, проектните дейности се осъществяваха чрез ефективно публично партньорство и взаимодействие на Сдружение „Спортен клуб по борба Айтос”- гр. Айтос с Община Айтос. Партньори по
проекта бяха общинският вестник „Народен приятел”, СУ „Хр. Ботев” – Айтос, СУ „Н. Вапцаров” - Айтос и Радио Айтос.
“Тренировките за всяка
група се провеждаха три
пъти в седмицата. Децата придобиха първоначални знания, умения и навици за практикуване на
спорта борба - свободен
стил. Дейностите по проекта включваха използването на възможностите на
спорта борба като превенция срещу нетолерантността“, заяви за общинското
издание младият треньор

Октай Ружди.
По време на тренировките беше осигурено дежурство на медицинско лице.
Клубът съфинансира проекта и организира състезание между децата. Заради мерките, свързани с
COVID, не беше проведен
планираният финален турнир по проекта, в който активно да се включат всички участници, в присъствието на техните родители.
Въпреки това, оценката на
родителите за проекта е,
че заниманията са се отразили положително върху дисциплината, поведението на децата и желанието им да спортуват. Те подкрепят ръководството на
клуба в желанието да кандидатства за финансиране
на нов проект-2021 г., и са
готови да подпомагат усилията на Клуба да организира разнообразни спортни форми за свободното
време на децата.
НП

30 деца от Руен - включени по същата програма
За трета поредна година спортен клуб по борба
„Руен” - с. Руен, спечели и
реализира проект по програма „Спорт за децата в
свободното време 2020”,
Направление „Начално
обучение”, финансиран от
Министерството на младежта и спорта.
В заниманията по проекта бяха включени 30
деца от община Руен в две
възрастови групи: първа
група - деца на 7-11 години, и втора група - на 1113 години. Тренировките
през 2020 г. се проведоха
на два етапа - от 17.06.2020

г. до 31.07.2020 г., и от
01.09.2020 г. до 31.12.2020
г. Участниците провеждаха занимания в три дни от
седмицата - петък, събота
и неделя, по един астрономически час. В дейностите
по проекта участваха квалифицирани спортни специалисти - треньорите Николай Куртев и Баязид Кемал. В края на 2020 г., тяхната оценката е, че целите на проекта са постигнати - разширен е обхватът и
е създадена мотивация у
децата за участие в спортни занимания, с оглед подобряване на физическа-

та им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време. Изпълнена
е и задачата, която си постави екипът по проекта
- популяризирането сред
децата на спорта борба
свободен стил, който не
е включен в учебните програми по физическо възпитание и спорт.
„Спортните занимания
под тази форма имаха
пълната подкрепа от родителите като полезно начинание за противодействие
на рисковите фактори от
всякакъв род, заобикаля-

щи подрастващите. Целта беше изграждане на
положителни качества и
ценности у децата, отдалечаващи ги от насилие,
дрога и други вредни явления. Партньори по проекта на спортен клуб по
борба „Руен” бяха Общи-

на Руен, СУ „Елин Пелин”
с. Руен и ОУ „А. С. Макаренко” с. Речица”, заяви
пред общинското издание
Баязид Кемал.
С финансиране по проекта Клубът закупи спортни пособия, необходими
при заниманията с деца-

та. Осигурено беше медицинско лице, което да следи здравословното състояние на участниците.
Предвидени бяха и разходи за информационни
материали и грамоти при
провеждането на турнири
в рамките на проекта.
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Общо 1702.38 лв. бяха събрани в
дарителските кутии на инициативата
“Подари коледна вечеря на пенсионер в нужда 2020” в Айтос. Заради
пандемията, за първи път тази година организаторите от ИК “Бъди човек - Айтос” не организираха традиционния благотворителен концерт.

8-11 януари 2021

Въпреки това, кампанията срещна
сериозна подкрепа от айтозлии, които за пореден път показаха колко
са големи сърцата им.
Преди Коледа, на 19.12.2020 г. пакетите с най-необходими хранителни продукти бяха приготвени от младите ентусиасти и доставени по до-

мовете на нуждаещите се. “Отново стоплихме сърцата им, и вярваме, че забравиха поне за миг мъката, болката, неволите и самотата! А нас ни стопли благодарността на всеки един от тях за това, което правим.
Пожеланието ни за новата година

към всички самотни възрастни хора
е да пазят здравето си и животът им
да бъде по-спокоен”, казаха от ИК
“Бъди човек Айтос”
Продуктите бяха раздадени при
спазване на всички мерки за безопасен контакт.
НП

СУ „Христо Ботев”
110 тома литература новогодишен подарък за отбеляза 173 години
от рождението на
библиотеката в Пирне
своя патрон

На Коледа се случват чудеса, вярват пирненци. В навечерието на новата година, един красив коледен подарък зарадва малки и големи читатели на билбиотеката на Народно читалище “Пробуда 1925” с. Пирне.
Прекрасни романи, вълшебни приказки, незабравими исторически
енциклопедии, общо нови 110 тома
литература подреди на лавиците
на библиотеката секретарят на читалището Янка Савова. “Започваме новата 2021 г. със самочувствие
и вяра в собствените сили. Нашата библиотека успя да спечели проект за обновяване на библиотеч-

На 6 януари учителите и учениците на СУ “Христо
Ботев” - град Айтос, с тържествен
ритуал почетоха
173-ата годишнина от рождението на Христо Ботев. При спазване на противоепидемичните мерки,
в тържествената
церемония участва Гвардейският
отряд на училището. Пред паметника на поета революционер в двора
на СУ “Христо Ботев” малките ученици поднесоха
венци и цветя.
НП

Янка Савова се радва на коледния подарък за библиотеката

ния фонд на стойност
1110 лв по програмата на МК ,,Българските
библиотеки-съвременни центрове да четене
и информираност. Горди сме с чудесния коледен подарък! Да е честит на пирненци!” каза
още за „Народен приятел“ Савова.
НП

Ñåäìè÷íî îáùèíñêо ïðèëîæåíèå, áðîé 518, 8 януари 2021 ãîäèíà www.sozopol.bg

Наближава Атанасовден –
предвестникът на пролетта

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със Заповед №РД-01-675/25.11.2020 г.
на Министъра на здравеопазването и Заповед
№8-Z-1394/30.11.2020г. на uмета на община Созопол, считано от 01.01.2021 г. до 31.01.2021 г. включително, работното време на отдел „МДТ” в Община Созопол с клиенти е: 9.00ч – 14.00ч.

Cyan Magenta Yellow Black

Информация: Българска патриаршия
На 18 януари светата ни Православна църква отдава почит на св. Атанасий Велики, архиепископ
Александрийски.
Св. Атанасий се родил през 293 г. в столицата
на Египет - Александрия. Син на бедни родители
християни, той получил прекрасно образование.
За църковно служение бил подготвен от Александрийския архиепископ св. Александър. През 319 г.
станал дякон.
По това време в Александрия се появила ереста
на местния свещеник Арий (280-336). Той учел, че
Иисус Христос и като човек, и като Син Божи не
е равночестен на Отца и е Негово творение. Ереста се ширела и се наложило да се свикат поместни епископски събори за нейното изкореняване.
Такива били съборите в Александрия (323 г.) и Антиохия (324 г.).

СЪОБЩЕНИЕ
Напомняме на задължените лица за туристически данък, че на основание чл. 61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Подаването на декларация може да стане по
следните начини:
- на място – в отдел „МДТ” на Община Созопол
и Кметство Черноморец;
- по пощата или с куриерска фирма;
- на официалния ел. адрес на Община Созопол
– obshtina@sozopol.bg.
При подаване на декларацията по чл.61р от ЗМДТ
е необходимо същата да бъде коректно попълнена, съобразена с подадените данни в ЕСТИ през
2020 г. по месеци.

Продължава на стр. 2

Стартира приемът на заявления
за новата социална програма
Община Созопол кандидатства за разкриване на нова социална услуга „Топъл обяд в община Созопол - 2021 г.“ по Oперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане, процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID19“. Към момента услугата ще се изпълнява до
края на м. април 2021 г., но се очаква срокът
да бъде удължен.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ
НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията
от COVID-19“

Продължава на стр. 4

Десетки семейства подкрепиха инициативи
в помощ на лица в неравностойно положение
Местната инициатива „Благотворителен Дядо Коледа“ се проведе
за поредна година с голям успех.
Христо Бардуков отново се въплъти
в Добрия старец и посети домовете на деца от цялата община, за им

донесе мечтаните подаръци, като
паралелно с това техните родители и много хора с добри сърца дариха финансови средства, дрехи и
играчки. С набраните средства бяха
закупени пакети хранителни проду-

кти, които в навечерието на Коледа
и Нова година достигнаха до социално слаби семейства от всички населени места в община Созопол.
Продължава на стр. 4

Педагогическият
колектив в Росен с жест
към своите ученици

Първокласниците
в Созопол
започват новата
година с подарък

Първото за България
дарение на HP е за
училището в Зидарово
Четете на стр. 3

Четете на стр. 3

Четете на стр. 3
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Наближава Атанасовден предвестникът на пролетта
Продължение от стр.1
Най-накрая бил свикан и
Първият вселенски събор
в Никея в 325 г., на който
присъствал и самият император св. Константин Велики. И на трите събора Арий
бил решително осъден и отлъчен от Църквата. Арианите отговорили със свои събори и на св. Атанасий се
наложило много да пострада за Православието.
Св. Атанасий придружавал св. Александър на Никейския събор (325 г.) и помогнал за осъждането на
Арий. След смъртта на св.
Александър той бил избран
за александрийски архиепископ на 8 юли 326 г., но
Арий и неговите привърженици с интриги и клевети успели да подлъжат император Константин Велики и неговия син Константин ІІ и заради това св. Атанасий на няколко пъти бил
осъждан и заточван. Но той
имал и приятели - последователи на чистото Православие. Папа Юлий І (337352) оправдал св. Атана-

сий на Римския събор в 340
г., а в 343 г. това решение
било потвърдено от Сердикийския събор (днешната
българска столица София),
който низвергнал много от
враговете на св. Атанасий.

От всичките 47 години на
своето епископско служение, 15 години той прекарва в изгнание. Св. Атанасий е написал много книги, слова и писма. Нему
св. Църква дължи разгро-

мяването на опасната арианска ерес. Св. Атанасий
взел участие в създаването на Никео-Цариградския
символ на вярата. Починал
на 2 май 373 г.
По предание на мястото,

„Небесносините“ стартират
зимната си подготовка
ФК „Созопол“ започна своята зимна подготовка за сезон 2020/2021 г. на
07.01.2021 г. (четвъртък) от 13.00 ч. на

където се е състоял Сердикийският събор през 343
г., е построен храм „Света
Троица". В храма се намира икона на свети Атанасий Велики.
В църковно-народния бит
този празник е утвърден
като Атанасовден и като
предвестник на наближаващата пролет. Според народните вярвания свети
Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, покровител е и на домашните животни. Облечен
с копринена риза, той отива в планината на бял кон и
се провиква: “Иди си, зимо,
идвай, лято!”. Затова празникът е известен още и като
Среди зима.
На този ден в Тракия традицията повелява да се заколи черно пиле или кокошка, което се приготвя
с ориз и се раздава на съседи и близки против болести. Перата се запазват,
защото се вярва, че притежават лечебна сила. Поверие гласи, че не бива да се
варят боб и леща, за да не
се разболеят децата.

Предайте опасните
отпадъци на удобно
за Вас място

„Арена Созопол“, като през първите дни
ще бъдат извършени и медицински прегледи.

График на мобилния пункт
за опасни битови отпадъци
12.01.2021г. – гр. Черноморец
• 11:00 - 12:00ч. – срещу Пощата;
• 12:30 - 13:30ч. – в.с. Червенка, на входа.
14.01.2021г. – с. Росен и с. Равна гора
• 11:00 – 12:00ч. – пред кметство Равна гора;
• 12:30 – 13:30ч. – пред кметство Росен.
21.01.2021г. – гр. Созопол
• 9:30 – 11:30ч. – Нов град, до Кита;
• 12:00 – 14:00ч. – Стар град, до котвата

УВЕДОМЛЕНИЕ
Съгласно изискванията на
чл.4, ал.2 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложители - наследници на Малчо Стоянов Ди-

митров, уведомяват администрацията на Община Созопол, засегнатото население и РИОСВ-Бургас за инвестиционните си намерения, във връзка с внасянето на проекти за „Допълва-

що застрояване – бистро“ в
УПИ VI-481,кв. 48, гр. Черноморец.
За информация:
Арх. Гергина Ставрева
0898 49 06 28

Може да предадете
отпадъци като:
- Перилни и почистващи препарати, пестициди и други растително-защитни препарати за дома
и градината.
- Живак и живакосъдържащи отпадъци (термометри, живачни прекъсвачи и др.).
- Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглероди (като хладилници и климатици), домакински уреди (микровълнови печки), телевизори,
офис оборудване (компютри, принтери, монитори),
електрически инструменти, масла (смазочни и моторни масла), спирачни и
антифризни течности, батерии и акумулатори.
- Отпадъци от поддържане на здравето: фармацевтични продукти (лекарства
с изтекъл срок на годност
и неподлежащи на упо-

треба), продукти, свързани с грижа за домашните
любимци
- Отпадъци от ремонти:
бои, лакове, бояджийски
материали, мастила, импрегнанти, лепила, разтворители, замърсени опаковки, кърпи за изтриване и
замърсени облекла, в т.ч.
и предпазни средства като
маски и филтри, използвани при нанасянето на покрития, замърсени дървесни материали.
- Отпадъци от развлечения и хоби, други отпадъци, образувани в бита, чийто състав и свойства създават риск за човешкото
здраве и околната среда,
в т.ч. свързани с упражняване на хоби: фотографски материали, музикални уредби, игрови конзоли,
играчки с батерии и др.
Телефони за връзка:
0884/ 311 678
0884/ 311 676
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12 висококачествени
компютъра получи като
дарение ОУ „Христо Ботев“ в село Зидарово.
Помощта идва от световно признатата компания Hewlett Packard, която предоставя технология
на стойност милиони долари в помощ на образованието по целия свят, но
за първи път прави подобен жест на територията
на нашата страна.
Програмата HP Refresh
е социална инициатива,
насочена към подпомагане на учениците и предоставяне на възможност за подходящо обра-

зование и успешно бъдеще на всяко дете.
Ръка към училището подава созополчанинът Петър Борисов Караманов,
който е дългогодишен
служител на ръководна
позиция в компанията и
има основна заслуга за
направеното дарение.
„С 12-те лаптопа ще обновим и модернизираме
кабинетите по информационни технологии. Компютрите ще се ползват
от учениците в начален
и прогимназиален етап
с цел придобиване на
нови знания и умения за
работа с дигитални ус-

ñòð. 3

тройства. Благодаря на
HP за направеното дарение, както и на г-н Караманов и Община Созопол, които имат заслуга това дарение да стигне до децата на Зидарово“, коментира директорът на училището Станимир Миланов.
„Благодаря от сърце
за протегнатата от Вас
ръка и за загрижеността към нашите ученици!“,
са част от думите в благодарствения адрес на кмета Янакиев към изпълнителния директор на компанията г-н Георгиев и г-н
Караманов.

Първокласниците в Созопол
започват новата година с подарък
28 детски книжки получиха първокласниците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Созопол, като дарение от Издателска къща „Златното пате“. Това е
поредното дарение на г-жа Галина Златарева за децата от общината и идва
като стимул за учениците, които преди броени дни се завърнаха в класните стаи след отпускане на противоепидемичните мерки.

Първокласниците бяха нетърпеливи да разгърнат цветните книжки, както и да се похвалят с написаното от
тях в работните им тетрадки. Ръководителите и техните възпитаници благодариха за отправения към тях жест
и обещаха да разменят своите книжки след като ги прочетат, а защо не и
да направят малка библиотека в класната си стая.

Г-жа Щерионова - директор на училището, сподели, че в настоящия момент 145-те деца (от подготвителна група до четвърти клас) се обучават в хибридна среда - родителите на по-малко от 10% са предпочели онлайн възможността, а занятията на останалите учениците се провеждат в присъствена форма.
В навечерието на настоящата 2021 г.

имаше добри новини и за учениците
от гимназиален етап - те получиха така
необходимите им за равен достъп до
образование технически средства. 15
таблета и 12 карти за мобилен интернет с 30 GB бяха закупени с решение
на учителската колегия на СУ "Св. св.
Кирил и Методий", с което бе поставено началото на инициативата "Ние сме
с вас и заедно ще се справим!".

Педагогическият колектив в Росен с жест към своите ученици
В края на отминалата
година, във времето, което най-много сплотява семейството и доброто царува в човешките сърца,
педагогическият колектив
на ОУ „Христо Ботев“ в

село Росен ентусиазирано се включи в благородната инициатива.
Те достойно помогнаха
вълшебството на Коледа
да стигне и до онези деца,
които живеят в трудни ус-

ловия - в семейства, пострадали от COVID-19, или
с родители, които срещат
сериозни материални затруднения. Класните ръководители, които най-добре
познават съдбите на сво-

ите ученици, представиха
имена на деца, отговарящи на условията, а специална комисия изтегли под
формата на томбола имената на Мария Рачева от
6 клас, на Теодор Михай-

лов от 1 клас, на Мая Анкова от 4 клас и на Йордан Маринов от 3 клас. Те
получиха коледен пакет с
лакомства и скромни подаръчета.
„Но нали не е нужно чу-

десата да са непременно
големи и биещи на очи?
Малките, но дарени от сърце, понякога са най-голямото чудо, което да направи щастливо едно дете“,
споделя колективът.
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лагат това.
Групите, които могат да
се възползват от проекта
на Община Созопол, са
лица без доходи или с ниски доходи под линията на
бедност (369 лв. на член от
семейството) - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в общината; хора,
които поради възрастта
си или налични увреждания са в по-висок риск
от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
Програмата „Топъл

В условията на извънредната пандемична ситуация, предизвикана от
инвазията на COVID-19,
настоящият проект осигурява подкрепа за задоволяване на базова нужда от храна за най-бедните и уязвими граждани на
община Созопол. Проектните дейности организират приготвянето на храна, от една страна, и от
друга, получаването й в
дома си, когато противоепидемичните мерки на-

обяд“ е част от цялостната социална политика, която Община Созопол прилага в подкрепа на хората,
които са в най-голяма нужда и живеят в лишение.
Лицата, желаещи да се
възползват от услугата,
могат да подадат заявление в Център за административно и информационно обслужване (фронтофис) при Община Созопол и в кметствата по
населени места.
Телефон за контакт:
0550 2 57 18; 0550 2
57 75

Десетки семейства подкрепиха инициативи
в помощ на лица в неравностойно положение
Продължение от стр.1
Други 37 домакинства в неравностойно положение и самотно живеещи
възрастни хора от селищната система
също бяха подпомогнати с празничен
хранителен пакет навръх Нова година.
Това се случи благодарение на група
граждани, които в края на ноември месец инициираха благотворителна кампания под наслов „Дари добро за Коледа“. За кратко време бяха набрани
достатъчно финансови средства, с които да бъдат закупени пакети и да бъдат доставени до домовете на нуждаещите се семейства.
По програма „Дейности в отговор
на COVID-19 в България“ БЧК предостави на 1024 семейства в Бургаска област по един хранителен и един хигиенен пакет, като 305 от тях достигнаха до созополски домакинства. Подпомогнати са лица, засегнати от кризата с коронавируса, изгубили своята
работа и останали без доходи, поставени под карантина и социално слаби
семейства, които не получават социал-

ни помощи по реда на Закона за социално подпомагане и не са включени в
списъците за подпомагане с храни по
Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица 2014 – 2020 г.
Всички пакети са осигурени във връзка с постановление на Министерски съвет №108/28.05.2020г. и Апела на Международната федерация на Червения
кръст и Червения полумесец по програма „Дейности в отговор на COVID19 в България“. Кметовете по населени места работиха в отлично сътрудничество с БЧК и Агенция социално
подпомагане, за да могат семействата да получат своите помощи в найкратки срокове.
Във всеки хранителен пакет има
брашно, ориз, спагети, зрял фасул,
леща, бяла захар, олио. Семействата
ще се снабдят с 2 бр. предпазни маски;
1 бр. дезинфектант за ръце; 1 бр. сапун;
1 бр. паста за зъби; 1 бр. четка за зъби;
1 бр. шампоан; 1 пак. мокри кърпички
със спирт; 1 бр. прах за пране.

Десетки семейства поканиха Дядо Коледа у дома си, за да изненадат своите деца и да подпомогнат благотворителната инициатива

Включи се в поетичния конкурс
„Созопол - настояще и бъдеще“
Народно читалище
"Отец Паисий-1896", гр.
Созопол, обявява конкурс за написване на
разказ, есе или стихотворение на тема „Созопол - настояще и бъдеще“.
Конкурсът е без възрастови ограничения.

Материалите се приемат в читалището или на
е-mail: chitsz@mail.bg
до 29.01.2021 г.
Изисквания към есето, разказа или стихотворението: да бъде
до 2 печатни страници,
размер на шрифта 12.
На класираните ще

бъдат връчени награди.
Всяко конкурсно произведение трябва да
бъде придружено с

данни за участника:
име, презиме, фамилия;
дата на раждане; ако е
ученик - клас; адрес; телефон за връзка.

Вестник „Созопол” излиза през седмица в петък.
Редактор: Мария Найденова,
тел.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Фотинка Въргова е родена в Бургас през 1970
година. Средно специално образование получава
в тогавашния Техникум по механотехника „Георги
Димитров“, понастоящем Професионална гимназия по механо-електротехника и електроника.
Висше образование е завършила през 1994 година в Технически университет – София, Инженерно-педагогическия факултет, специалност „Електроника и автоматика“.
През октомври 1995 година започва работа като
учител по професионална подготовка в СПТУ по
корабостроене. Януари 2005 година преминава на
длъжност помощник-директор по учебната дейност на преименуваното вече в Професионална
техническа гимназия училище. Лятото на 2016 година се явява на обявения конкурс за директор на
Професионална техническа гимназия и го печели,
оттогава до 16 ноември 2020 г. е изпълнявала професионалните си задължения на директор.
Интервю на
Дона МИТЕВА
– Инж. Въргова, Вие сте
директор на Професионалната техническа гимназия – титуляр, а сега
временно изпълняващ
длъжността директор на
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – къде се работи
по-лесно?
– Няма значение в кое
българско училище си директор – функциите, задълженията, отговорностите са еднакви. Очакванията на обществото от директора са големи, от това се
повишават и изискванията
към длъжността. В това динамично време, в което живеем, не вярвам някой колега да каже, че е лесно. Не
успяхме да изкараме първия цикъл на обучение на
учениците, приети в професионалните гимназии, съгласно влезлия в сила през
август 2016 г. нов Закон за
предучилищно и училищно
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повече работодатели търсят да назначат работници
с документ по съответната
специалност, защото така
спестяват време и финансов ресурс за обучение на
работника.
ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ осъществява прием
по специалности в областта на туризма, който е силно развит в региона, и не
е необходимо да се убеждават родителите и техните деца, защото те знаят,
че ще се реализират и идват по-собствено желание.
Това се вижда от 100% пълняемост на реализираните
паралелки. Учителите са с
голям професионален опит
и всеки ученик излиза на
пазара на труда подготвен
и готов за реализация. Потвърждават го и работодателските организации, които предпочитат нашите ученици, тъй като те притежават знания, умения и отношение.
– Изкушавам се да помоля да направите паралел между двете професионални гимназии, които в рамките на една
учебна година управлявате…
– В Професионална техническа гимназия се обучават ученици в една област на образование – техника, професионално направление „Електротехника и енергетика“.
В ПГТ “Проф. д-р Асен
Златаров“ се обучават ученици в две области на образование – първата е произ-

поетапно, във връзка с различни задачи, но като цяло
комуникацията ми е онлайн.
Независимо от това, че не
сме имали присъствен контакт с повечето колеги, те
си изпълняват професионалните задължения и заедно вървим към успешното приключване на първия
учебен срок.
Материалната база е много добра. Създадени са условия учениците да получават професионални знания
и умения в модерно оборудвания учебно-производствен комплекс „Младост“.
Учебните кухни и кабинетите по професионална подготовка покриват изискванията за обучение по избраните специалности. Много работа е свършена от предните колеги. Разбира се, има
какво още да се прави, за
да се постигнат изискванията по новата наредба за
физическата среда и библиотечното осигуряване,
но има време. Нека опазим

Инж. Фотинка Въргова,

вр.и.д. директор на
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“:

Работодателските организации
предпочитат нашите ученици
образование и ни застигна
COVID-19, още едно предизвикателство пред нас. Професионалните гимназии изпълняват едни и същи функции и управлението им изисква едни и същи умения,
различават се само по професионалните направления,
професии и специалности,
по които осъществяват прием на ученици.
– Да си директор означава да си мениджър –
кое от двете училище се
управлява по-лесно?
– Много е рано да дам категоричен отговор на въпроса Ви. За краткото отработено време в ПГТ “Проф.
д-р Асен Златаров“, в условия на пандемия и работа в електронна среда на
педагогическия състав, не
мога да направя реална съпоставка. Преминаването в
присъствено обучение ще
ми даде база за сравнение,
но този момент не е настъпил. В момента всичко изглежда еднакво.
– Какво заварихте в
ТОХ-а, защото в общественото пространство се
шири представа, че нещата не са никак розови?
– Посрещна ме приветлив
административен персонал,
който ми даде усещането,
че сякаш винаги съм работила там. Това бе много важно за мен, за да мога побързо да се адаптирам на
новото работно място. С педагогическия колектив продължавам да се запознавам

здравето си и овладеем ситуацията докрай, свързана
с COVID-19, нещата ще си
дойдат на място.
– И сега – да напуснем
конкретната ситуация на
преход – как се справят
колегите Ви и учениците във време на социална изолация?
– Осигуряването на достъп на учителите и учениците до разнообразие от електронни платформи и образователни ресурси е ключово условие за успешно
протичане на обучението
от разстояние в електронна среда.
Професионалното развитие на учителите, насочено
към формиране на подходящи компетентности за работа в дигитална среда, е ключов фактор за ефективното
управление на виртуалната
класна стая, за ефективното интегриране на технологиите в процеса на преподаване, за създаването и
използването на подходящи дидактически материали и ресурси, за активното
взаимодействие и включване на учениците в учебния процес.
Положителната нагласа
на учителите към информационните и комуникационни
технологии води до повишаване интереса на учениците към ученето, на тяхната
мотивация и ангажираност
към учебния процес, както и
до по-ефективно усвояване
на учебния материал.

• Професионалните гимназии изпълняват едни и същи
функции и управлението им изисква едни и същи умения
• Училището се оказа добре подготвено да разчупи
традиционните модели с модерни технологии
Учениците с по-високо
чувство за отговорност са
склонни да участват по-активно в учебния процес и да
влагат повече усилия при
подготовката си за училище. Емоционалната ангажираност, от своя страна,
означава по-голям интерес
към изучаваното учебно съдържание и към процеса на
учене. Тези ученици са поудовлетворени от това, което се случва в училище и
в класната стая.
– За матурите – още не
е изяснена концепцията
как ще се провеждат те.
Според Вас – как трябва
да минат – от дистанция
или в училище?
– Въпросът за държавните зрелостни изпити е тема
№1 за зрелостниците и техните родители. Миналата 2019/2020 учебна година
зрелостните изпити се проведоха във време на пандемия при строго спазване на
противоепидемичните мерки, относно разпространението на COVID-19.
Проведоха се държав-

ни зрелостни изпити сесия
май-юни и сесия август-септември.
За същия период се проведоха и държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация.
На всеки ученик се осигуриха лични предпазни средства, дезинфектант, плик
за телефон, връхни дрехи и
други принадлежности.
Двата вида зрелостни изпити преминаха спокойно,
без напрежение, при строг
ред и дисциплина.
Всичко това го казвам,
за да отбележа, че в училище условията са еднакви за всички ученици. Спестява се притеснението на
ученици и родители относно евентуално появилите
се проблеми в дигиталните устройства и интернета, както и възможността
някои от зрелостниците да
се възползват от „помощ от
приятел“.
Тези неща се знаят от

всички и затова аз вярвам,
че Министерство на образованието ще намери най-правилното решение за предстоящите матури.
Каквото и да е то, ние ще
сме готови да го изпълним,
защото няма по-дисциплинирано и съзнателно съсловие от учителското.
– В последните години
се говори много за професионалното образование. Въпреки всичко –
трудно се убеждават родителите и младите хора
да се посветят на него –
какви са плюсовете да се
завърши професионална
гимназия?
– Ученик, завършил професионална гимназия, получава диплом за средно образование и свидетелство
за професионална квалификация. Тези два документа отварят, образно казано, два пътя пред младия
човек. Единият е да продължи във висше учебно заведение. Другият е да работи по придобитата професия. В последно време все

водство и преработка, професионално направление –
„Хранителни технологии“.
Втората област на образование е „Услуги за личността“, професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“,
и професионално направление „Пътувания, туризъм
и свободно време“.
В Професионална техническа гимназия се обучават ученици в три различни
форми на обучение – дневна, задочна и самостоятелна, разпределени по около
200 ученици във форма. Има
и общежитие.
В ПГТ „Проф. д-р Асен
Златаров“ се обучават ученици в две различни форми
на обучение – дневна и самостоятелна. Близо 900 ученици са в дневна форма на
обучение и 8 в самостоятелна форма на обучение, има
и 12 деца със СОП. В ПГТ
„Проф. д-р Асен Златаров“
няма общежитие.
(Продължава на стр. 17)

ФамилиятА
За честта на
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Праматаров –
съпругът на Тодорка Праматарова (Калканджиева),
увековечен на
снимка на фона на някогашното бургаско
пристанище
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Бургазлия поставя
началото на аптечното дело в България
Бъдеща улица да
носи неговото име

4 Първата аптека се е
помещавала на мястото
на старата община в
морския град
4 Възродиха за нов живот
къщата на фармацевта
4 Петър Калканджиев
печели конкурс с илач
срещу гризачи
Силвия ШАТЪРОВА
Една от най-старите снимки, които се пазят в Бургаския държавен архив е
снимката на първия аптекар
в Бургас – Петър Калканджиев, със съпругата му и
тяхната дъщеря Тодорка.
Фотото е с дата 1 януари
1881 г., и е направено във
фотографско ателие B.
Schnee № 9, Кадъкьой, Цариград.
Кой е Петър Калканджиев
и как са били положени основите на аптечното дело у
нас свидетелстват запазените до днес исторически
данни.
Петър Йовчев Калканджиев е роден в Малко Търново
на 25 юли 1845 година. Бил е
прочут със своята любознателност и ученолюбие. За да
изучи основите на аптекарското дело, будният младеж
заминал за Цариград, където прилежно изучавал медицина и фармация в тамош-

ното медицинско училище
Топхане по името на султанския кьошк в Цариград.
Въоръжен с медицински
знания, Петър Калканджиев
се завърнал в родината си и
преди да се установи в Бургас, подарил имотите си в
Малко Търново за богоугодно дело – а именно, за училище и църква.
В годината, в която е разкрита първата бургаска аптека, на територията на
страната действала така наречената Румелийска аптеч-

Петър Калканджиев заедно с съпругата си и тяхната дъщеря

В този документ, който
е на повече от 100 години,
датиран от октомври 1912
година, и който се пази в
семейния архив, пише
следното: „Лична карта №
40. Дава се на г-жа Тодорка Праматарова от г.
Бургас на възраст 50 години в удостоверение на
това, че тя е член на Бургаската доброволна санитарна служба и като
такава е назначена за
милосърдна сестра за
гледане на ранени на
бойното поле и разболели се войници“...

Седналата вдясно - Тодорка Праматарова (дъщерята на Петър Калканджиев), е една от основателките на женското дружество „Самосъзнание“ в Бургас. Участничка в множество благородни и дарителски инициативи. През 1912
година на 50-годишна възраст тя се записва за милосърдна сестра, за да помага на ранени и болни войници

През юли миналата година Петър Калканджиев
бе в списъка за имена, които трябва да получат нови бургаски улици. Отсечките бяха над 100 на брой
в различни бургаски квартали. Завъртя се полемика сред съветници, кой е с
по-голям принос. Бяха
предложени
известни
имена на индустриалци и
офицери, хора, допринесли за развитието на града. Сред тях бе и Петър
Калкандижев, който остана без лоби и изпадна от
списъка.
Все пак би било добре
някоя от бъдещите улици,
които ще се обособят и
занапред, да получи името на човека, поставил началото на аптечното дело,
меценат, дарител, построил втората аптека в България. От неговия род произлизат и други интересни
личности като Георги Попаянов и Георги Духтев.

1932 година. Дамите от семейството на разходка с личната кола, която фигурира под №26. На волана - Станка Недялкова, внучката на Петър Калканджиев
на такса. В запазените архивни данни като основател
и собственик на бургаската
аптека е посочен Петър Калканджиев, който печели конкурс за ефективна отрова
срещу гризачи в конкуренция със свой колега - грък.
Първата аптека в града и
втора в България, след тази
във Велико Търново, се е
помещавала в двуетажна
сграда на мястото на някогашната стара бургаска община. След смъртта на Петър Калканджиев през 1895
г. неговите наследници продължили славното му дело.
В първоначалния си вид аптеката просъществувала до
август 1899 година, когато
стихиен пожар унищожил
сградата до основи. След
пожара наследниците на аптеката, притежаващи концесионно право, привлекли
като съдружници запасния
полковник Лазар Обрешков
и тогавашния млад магистър
по фармация Илия Зурков,
който за известно време
бил неин управител. Новата
аптека била разположена
на улица "Александровска".
В продължение на години
първата бургаска аптека
функционирала под името
„Аптека Калканджиев-на-

следници“, а наследничката
на Петър Калканджиев – Тодорка Праматарова, ангажирала за нейни управители редица известни фармацевти, сред които Стефан
Андреев, Храат Хинтлиян,
Елена Димова – Миринчева,
Саркиз Саркизов, Крум Караджов, Михаил Райчев.
През 1928 година той откупува аптеката от наследниците на Петър Калканджиев, а
през 1949 година, след национализацията, Първата бургаска аптека започва да
функционира като Държавна аптека №6.
Историята на аптечното
дело в Бургаско е увековечена от бургазлията Димо
Йовчев, в чиято книга се посочват редица интересни и
любопитни факти. Йовчев
разказва как до Освобождението бургазлии купували
илачи от народни лечители
и ахтари, тоест продавачи
на лекарства. Така например един от разпространените и популярни илачи било лекарството „сулфато“,
тоест хинин на кристален
прах, който се продавал в
стъкленици от 20 до 100 грама. Илачът се употребявал 3
пъти дневно по 1/4 кафяна
лъжичка в чаша коняк – в

продължение на 2-3 седмици. На голяма почит са били
също така билките и найразнообразни подправки,
като карамфил, бахар, дафинов лист, канела и ванилия.
От баща си Тодорка Праматарова е наследила силен характер, любознателност и ангажираност с благотворителни инициативи и
обществени каузи. Заедно с
други известни бургазлийки
Праматарова е сред основателките на женското дружество „Самосъзнание“ в
Бургас.
Родът Калканджиеви и
техните наследници – Праматарови и Недялкови, поставят начало на една от
най-красивите
бургаски
сгради. Къщата, която е паметник на културата, е била
обявена за най-красивата
през далечната 1934 година.
Навръх 2021-ва сградата
грейна в предишния си блясък, ремонтирана изцяло
със средствата на сегашните й собственици, сред които са и потомци на първия
бургаски аптекар Петър Калканджиев. Ръководител на
проекта за ремонта, възродил красивата сграда за живот, е инж. Петър Илиев.

УчилищЕ
моето
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10% от бургаските
учители вече са поискали ваксини
Шанс получават не само педагозите, но и непедагогическият персонал
Дона МИТЕВА
Над 10% от педагогическия
състав на училищата в Бургаска област вече е записан в
списъците за ваксиниране. „В
големите училища, където педагогическите екипи са около
и над сто души, желаещите да
направят ваксинация са даже

над 25%. В повечето случаи
става дума за училища, които
се намират в Бургас”, коментира инж. Виолета Илиева,
началник на Регионалното управление на образованието,
подчертавайки че крайният
срок за изготвяне и предаване на списъците е до петък.
Това означава, че и онези, ко-

ито се колебаят, имат време
да се допитат до свои близки
или пък личния си лекар, за
да вземат решение.
Допълнение към новината
за учителите и ваксинирането
им като част от втората вълна, е и новата разпоредба на
Просветното министерство –
да се правят списъци и на не-

педагогическия персонал, желаещ да си постави ваксина.
„За непедагогическия персонал ще се изготвят списъци и
там, където е възможно и има
достатъчно ваксини, ще им
бъдат поставени”, разясни
инж. Илиева. Тя допълни, че
все още конкретна дата, на
която ще започне самата вак-

синация не може да се посочи.
По думите на здравния министър Костадин Ангелов, до
десет дни ще тръгне ваксинирането срещу COVID-19 на
учители.
От Синдиката на българските учители са категорични, че
върху учителите не се упраж-

нява никакъв натиск за вземане на решение. „Всеки колега сам се информира и взема решение за себе си дали
да се ваксинира, или не. Нямаме постъпили жалби от нито едно учебно заведение, че
се правят опити да бъдат манипулирани хората”, заключи
Константин Янков.

Професията става
все по-търсена
лим Немска и Английска гимназия, обитавали десетилетия една сграда, по начин,
удовлетворяващ всички. В
Бургас учителската професия
става все по-търсена. Тече
подмладяване, кандидатите
за свободните места са много, голяма част са от други
градове. Това е добре, защото конкуренцията повишава
качеството. Има и полезна
конкуренция между училищата в стремежа им да привле-

От браншовия синдикат
към КТ "Подкрепа"
връчиха на кмета грамота
за социално партньорство
„Черноморски фар“
Анекс към колективния трудов договор на работещите в
системата на образованието
бе подписан в кабинета на
кмета Димитър Николов. С
него става факт поредно подобрение в условията на труд
и заплащането в тази професия.
Освен Димитър Николов,
документа подписаха Надежда Радева-Иванова - председател на Общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България,
Константин Янков от името
на Синдикат на българските
учители към КНСБ - Бургас,
Огнян Маринов от името на
Регионален синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" Бургас. В срещата участва и
зам.-кметът по образование
и здравеопазване Йорданка
Ананиева.

Кметът за пореден път благодари на синдикатите и бургаското сдружение на директорите в образованието за
ползотворното партньор-

кат ученици, което дава възможност на добрите директори да демонстрират и развиват мениджърски качества",
каза кметът Николов.
Синдикалистите отвърнаха
със същото - благодарности
за постоянния диалог, че винаги са приети и изслушани,
че има прозрачност и надграждане в бургаските бюджети за образование.
В края на срещата Огнян
Маринов връчи на кмета Ни-

колов благодарствена грамота за социално партньорство
от името на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".
В момента се изготвя рамката на бюджет 2021. Скоро тя
ще бъде представена публично и в подробности. Годината
няма да е лесна, но Община
Бургас отново ще предложи
нови проект в този ресор, защото всеки лев, инвестиран в
образование днес, се изплаща стократно утре.

ство.
"Със съвместни усилия, откритост и много разговори
успяхме миналата година без
големи сътресения да разде-

Инж. Фотинка Въргова, вр.и.д. директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“:

Работодателските организации предпочитат нашите ученици

(Продължение от стр. 15)
В Професионална техническа гимназия преобладават
ученици от уязвимите групи,
докато в ПГТ “Проф. д-р Асен
Златаров“ те са единици.
Всичко казано дотук показва, че няма как да се сравнят
по еднакви критерии и показатели двете гимназии.
– Младите хора – какво
печелят и какво губят в
обучението от дистанция?
– Уменията на младите хора за самоуправление в учебен контекст се свеждат, найобщо, до способността на
ученика да учи самостоятелно и осъзнато; да организира,
контролира и осмисля процеса на учене, своята мотивация, емоции и поведение, за
да постигне поставените цели.
Училището се оказа добре
подготвено да разчупи традиционните модели с модерни
технологии. Учениците ни потърсиха различни възможности да оползотворят времето си в изолация, и креативни средства да изразят и
покажат себе си от разстояние.

Колегите споделиха различни материали по изучаваните предмети за учениците и
техните родители в ситуация
на обучение в електронна
среда.
Като цяло на всички ученици им липсва социалната среда, контактите с приятели и
близки, времето за разходка
и почивка навън. Губят физическа активност и социални
контакти с учители, практика
в реална работна среда.
– В предпразничната обстановка на Бургас ученици от ТОХ-а се включиха в
благородни акции – разкажете за тях и възнамерявате ли да поощрите подобни акции извън определения акцент на даден
празник?
– Първата инициатива беше
под наслов „Топъл обяд за
нашите връстници в неравностойно положение“
На 22.12.2020г. ПГТ “Проф.
д-р Асен Златаров“ приготви
30 броя единично опаковани
обедни ястия и десерти в
учебно-производствения комплекс „Младост“, и ги дари на
Център за настаняване от се-

меен тип за деца без увреждания – 1 и Център за настаняване от семеен тип за деца
и младежи с увреждания – 2.
Към всеки топъл обяд добавихме и по една малка коледна играчка за украса, за да
допринесем за празничната
атмосфера в центровете. По
този начин искахме децата и
младежите да почувстват нашите най-светли пожелания
за здраве и сили, за топлота
и доброта, за дни на радост, с
усмивки и веселие, за мигове
на сбъднати мечти.
Втора инициатива под надслов „Коледни картички за
бургаските медици“ беше на
ученици от ПГТ „Проф. д-р
Асен Златаров“ Бургас, участници в клуб по интереси „Музика и Арт“. Осемнадесет
ученици сътвориха 45 коледни картички с послания и пожелания към бургаските медици. Картичките бяха връчени на 21.12.2020г. на ръководството на УМБАЛ – Бургас от
представители на гимназията
с благодарност към всички
хора в бели престилки. Направени от сърце, чрез тях
децата по свой начин изказ-

ват вярата си, че тези дни на
изпитания ще свършат и даряват надежда на всички, които се грижат за нас на първа
линия. Пожелаха им да са
здрави, да имат сили и да
продължават да бранят човешкия живот.
Инициативата на ученици и
учители от ПГТ „Проф. д-р
Асен Златаров“ да се включат в благородни акции не са
новост за тях. В гимназията
са провеждани благотворителни базари и вечери по
различни поводи, извън акцента на определени празници. Няма съмнение, че такива
инициативи ще има и в бъдеще и те са за поощряване, но
да не забравяме, че живеем в
изолация във време на пандемия и пространството ни
за действие е ограничено.
Може би скоро всичко това
ще отшуми, ще бъдем свободни, ще забравим за COVID-19
и ще бъдем там, където ПГТ
„Проф. д-р Асен Златаров“ е
била винаги във всяка една
инициатива.
– Какво казвате на колегите си когато се оплакват
от учениците? А обратно –

на учениците, когато се
жалват от колегите Ви?
– На колегите обикновено
казвам, че училището трябва
да го приемат в сърцето си
като роден дом, а в ума си като кауза, за която си струва
да хвърлиш цялата енергия и
всичките си умения. Едва тогава ще понасят по-леко необмислените и импулсивни
постъпки на някои от учениците. Разбира се, не трябва
да спират да разговарят с
тях, да ги напътстват в диалога сами да разберат къде грешат, тогава ще постигнат възпитателен ефект от създалата
се ситуация.
На учениците казвам, че е
време да пораснат, да започнат да се замислят над думите и делата на преподавателите си, защото те правят
всичко в името на тяхното успешно завършване на образованието им.
Да осъзнаят, че вървейки
от клас в клас към държавните зрелостни изпити, законодателят ги е определил, че те
вече са зрели хора и такива
трябва да бъдат и техните постъпки.

Дългите години, които съм
прекарала в работа с колеги
и ученици, са ме научили, че
с диалог се постига всичко.
Важно е да се чуе и уважи
мнението на всеки, за да се
разреши даден проблем.
– И не мога да се сдържа
да не попитам – възнамерявате ли да се явите на
конкурса за директор на
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, който е обявен и се
очаква да се проведе до
края на януари?
– Да, подала съм документи
за явяване на обявения конкурс.
– Какво ви мотивира да
го направите – все пак Вие
си имате сигурното директорско кресло в друга професионална гимназия в
Бургас…
– Мотивира ме предизвикателството да управлявам професионална гимназия, която
обучава ученици от професионални направления – водещи за Бургас и региона. Гимназия, която е желана обучителна институция за голяма
част от учениците и техните
родители.
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ФУТБОЛ

Гонят Киселичков от
„Септември” (Симитли)

„Септември” (Симитли) най-вероятно ще уволни старши треньора Тодор Киселичков. Неговото
място ще бъде заето от Антон Бачев. Новият наставник на тима е бивш защитник на ЦСКА. Помощници на Бачев ще бъдат Стойко Сакалиев и Костадин Кацимерски. Ки-

селичков бе назначен за треньор на
„Септември” (Симитли) през септември 2020, когато замени Иво
Тренчев. Преди това бургазлията
бе наставник на „Пирин” (Гоце Делчев), както и помощник на Петко
Петков в елитния „Етър” (Велико
Търново).

Треньорска рокада в „Черноморец”
• Тимът изненадващо се
раздели със Слави Костенски
• Малин Орачев е новият
наставник на бургазлии
Михаил КОЛЕВ
Треньорска смяна бе извършена във футболния
„Черноморец” (Бургас).
Клубът се раздели с досега заемалия поста старши
треньор Слави Костенски,
като причината за това решение не беше оповестена.
„Ръководството на „Черноморец”, в лицето на
Управителния съвет и неговия председател Радостин Кишишев, изказват
огромната си благодарност към Слави Костенски

за дългогодишната отдаденост на клуба. Той е юноша на отбора и стигна до
старши треньор на мъжкия
състав. Слави Костенски
бе наставник на „Черноморец” при влизането на отбора в Трета лига – Югоизток. Сега оставя тима на
първо място в класирането, с едва една загуба за
целия есенен дял на шампионата. Пожелаваме му
безброй бъдещи лични и
професионални успехи.
Вратата на „Черноморец
за него винаги ще бъде отворена”, написаха на офи-

Новият селекционер на „акулите” е Малин Орачев

циалния си сайт от бургаския клуб.
Новината изненада мнозина, тъй като под ръководството на Костенски
„акулите” се намират на
първо място в Трета югоизточна лига по време на
зимната пауза и нищо не

Стоичков пял на
Загорчич в Созопол
„Черноморски фар”
Легендата на българския и световен футбол
Христо Стоичков е пял
песни на Златомир Загорчич в Созопол. Това е
станало в хотела, където
националите ни са отседнали преди контролата с
Алжир през 1998 година
в Бургас. Интересната
случка разкри Загорчич
пред колегите от БЛИЦ.
„Когато отидох на лагера в Созопол, ме посрещнаха администраторът
Сашо Динев и Христо
Стоичков. Ицо най-добре
ме посрещна, бъзикаше
се постоянно. Дори ми
пееше песни, за да се отпусна и да не се притеснявам. Бързо ме вкара в
отбора. Супер беше, но

предвещаваше подобно
нещо. Самият той не пожела да коментира случилото се и запази мълчание.
Феновете на клуба излязоха с позиция относно
треньорската смяна. Те
благодарят за свършена-

лизираният сърбин, който записа 23 двубоя с
фланелката на България.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, се уведомяват всички заинтересоване лица
относно инвестиционното предложение:
Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за делба на ПИ 35691.1.65 в м.”Бадемите”
и обособяване на нови УПИ І-171, УПИ ІІ-170, УПИ ІІІ-169 и 1.172 - за улица, в с.Каменар, общ.Поморие.
Възложител на проекта е: „ТВЛО” ЕООД – Олег Линкер

В Ъ З П О М Е Н А Н И Е
На 09.01.2021 г. се навършват
7 години без

КОСТА БОРИСОВ
ГАНЕВ
15.07.1940 – 09.01.2014
Треньор на националния отбор
по хандбал – жени
(1986-1994, 2002-2004)
ДОСТОЕН БУРГАЗЛИЯ!
ОБИЧАЩ БАЩА, СЪПРУГ И ПРИЯТЕЛ!
ОБИЧАМЕ ТЕ! ПОЧИВАЙ В МИР!
От твоето семейство

Фирма „АлексОК“ ЕООД град Велико Търново
набира шофьори
с категория „Е“,
за курсове от България
до Европа и обратно.
Високо възнаграждение.

тел.0893068537
www.alexok.com

та работа на Слави Костенски и пожелават успех
на новия наставник, който ще поеме „Черноморец”.
Начело на бургазлии ще
застане Малин Орачев,
научи вестник „Черноморски фар”. Той ще изведе

тима за първа тренировка
през 2021 година на 11 януари от 11 часа. За негов
помощник се гласи халфът
Любомир Божинов.
За последно Орачев бе
треньор на „Поморие”,
който в края на 2019 година обяви фалит.

БАСКЕТБОЛ

„Акулите” отстъпиха
пред шампионите
Михаил КОЛЕВ

тогава бяха по-различни
времена, хората бяхме
по-различни, не е като
сега”, каза още натура-

Слави Костенски се представи повече от успешно
като наставник на тима

„Черноморец” загуби
като домакин от шампиона „Балкан” (Ботевград)
със 76:92 в двубой от 10ия кръг на Националната
баскетболна лига при мъжете.
По този начин гостите
взеха реванш от опонента си за загубата в началото на сезона в Ботевград. С изключение на самото начало на срещата,
отборът на „Балкан” водеше през повечето време, а разликата се получи най-вече след силна

втора четвърт.
За „Черноморец” Дианте Болдуин се отчете с 24
точки, 7 борби и 6 асистенции, Константин Коев
наниза 20 точки (7 борби),
Уендъл Люис е с 14 точки
и 10 борби, а 10 точки отбеляза Евгени Хаджирусев.
„Мисля, че се получи интересен двубой. Най-вече
второто полувреме, защото мачът бе равен, тогава
играхме равностойно. Но
пет минути преди края в
моя отбор имаше само четирима души, които бяха
отбелязали точки. Резул-

татът от играчите, влезли
от пейката, бе 43:2 в полза на „Балкан“.
В Плевен беше по същия начин. Трябва да намеря начин момчетата,
които влизат от пейката,
да помогнат на отбора.
На този етап нещата не
се получават”, заяви пред
вестник „Черноморски
фар” наставникът на бургазлии Васил Евтимов.
Следващият двубой на
„Черноморец” в шампионата е на 11 януари от 17
часа. „Акулите” са домакини на варненския „Черно море Тича”.
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Хиляди българи посрещнаха
2021-ва с реч на Тодор Живков

Чф

Black

Cyan Magenta Yellow

Георги РУСИНОВ
Новата 2021-ва година
започна със спомен от
миналото. Хиляди българи си разпращаха помежду си в социалните мрежи и се поздравяваха с реч на Тодор
Живков от далечната
1988-а.
В речта бившият първи по време на комунистическа България
е изключително лаконичен.
„Пожелавам Ви, скъпи съотечественици, радост и успехи в труда и
учението, изпълнението на нашия човешки и
граждански дълг. Пожелавам здраве и щастие
на всяко българско семейство, на всеки български дом“, казва точно за 21 секунди Тато.
Все още не е ясно защо точно хиляди решиха да изпратят 2020-а
с речта на другаря
Живков. Едно от предположенията е, че речта, макар и кратка, е искрена и радваща. Това все повече липсва в
новогодишните речи на

Кокиче се показа
в първите дни
на януари

последните български
президенти, които използват момента, когато българинът е на маса
и чака трепетно да отброи последните 10 се-

кунди на годината, да
говорят чисто политически и разединяващо,
което противоречи на
институцията.
Подобен бе приме-

рът с речта на президента Румен Радев за
края на 2020-а, в която
откровено се говореше
за мафия, избори, виновни и т.н.
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Следете новините
в развитие и на мобилната
версия, достъпна за всички
смарт устройства

