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Нов локдаун заради критичната 
трета вълна на COVID-19

Силвия ШАТЪРОВА

Бургас превзе Холивуд! 
През тази седмица истори-
ческата новина дойде и се 
превърна в най-коментира-
ната сред сънародниците 
ни тук и по света. Престиж 
за страната ни, за града 
и повод за нова гордост 
са младата звезда Мария 
Бакалова и проф. Илиян 
Иванов и съпругата му д-р 
Дана Проданова, които са 
номинирани за най-прес-

тижната награда в света на 
киното - „Оскар“. Те стана-
ха най-добрите посланици 
на Бургас и страната ни. 

И няма значение какъв 
ще е резултатът на 25 ап-
рил, когато е церемонията 
по награждаването, вече 
започва нова културна епо-
ха в историята на града и 
страната ни след поколени-
ето на Райна Кабаиванска, 
Георги Калоянчев, Апостол 
Карамитев, Емил Чакъров.

„Аз не знам да има друг 

град в света, който тази 
година да има повече но-
минации за Оскарите от 
Бургас. Гордеем се с Мария 
и двамата доктори и им же-
лаем успех! 

Затова ще направя пред-
ложение и тримата да бъ-
дат отличени със звание-
то “Почетен гражданин на 
Бургас”. Живот и здраве, 
това ще стане за празни-
ка на града ни - Никулден“, 
написа кметът на Бургас 
Димитър Николов.

Деница Николова: 
Бургас  

ще е център 
на развитие 

за следващите 
7 години 

Димитър Бойчев: 
Започва 

ремонтът на 
порта  

в Несебър

Инж. Петър 
Кънев посети 

БМФ Порт 
Бургас  

Подкрепяме 
туризма в 

Средец чрез 
нови програми 
и четирилентов 
път до Бургас 
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Нели Бойчева:

Започнахме пръскания  
срещу ларви на комари

Мария Бакалова  
и семейство лекари  
в битка за статуетките

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“ ще излезе на 23 март

Как в пандемия  
се подготвяме за нов 
туристически сезон

Реалити звезда 
вече 28 години 
се бори за 
българско 
гражданство
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Весела ГОРАНОВА

Шефът на Дружество-
то на бургаските худож-
ници - Добрин Вътев, е 
бил обран от крадци до-
като е в болница. Преди 
десет дни Вътев написа, 
че е болен от COVID и 
няма да има занимания 
с деца. По-късно се на-
ложи хоспитализацията 

му, през това време кра-
дците са тършували в оп-
разнения му дом. На не-
приятната гледка се е 
натъкнал той вчера, след 
като е изписан от болни-
ца. Възмущението си из-
ля във фейсбук, а прия-
тели му пожелават най-
вече да е здрав, всичко 
останало е временно и 
се преодолява.

Георги РУСИНОВ

Трети локдаун в рамките 
на една година ни очаква 
от понеделник. Със запо-
вед на здравния министър 
Костадин Ангелов в сила 
ще влязат нови, много по-
строги мерки за периода 
от 10 дни. Заболеваемост-
та в България за последни-
те 14 дни е 483 на 100 000. 
Това е ръст от цели 94%, 
заяви ген. Венцислав Му-
тафчийски. Бургаска об-
ласт е най-засегнатата от 
пандемията от коронави-
рус. По думите на здрав-
ния министър ситуацията 
през последните 2-3 сед-
мици е много сериозна – 
увеличава се броят на хос-
питализираните пациенти, 
а положителните проби 
растат бързо. 

Ето какви мерки влизат 

в сила от понеделник:
- Преустановяват се по-

сещенията във всички за-
ведения за хранене и раз-
влечения. Допускат се са-
мо доставки или вземане 
на храна за дома или офи-
са.

- Всички юридически или 
физически лица, които са 
собственици или управля-
ват обекти - места за хра-
нене в хотелите, следва да 
организират дейността си 
по начин, който осигурява 
изхранването на гостите 
по стаите;

- Преустановяват се по-
сещенията в игралните за-
ли и казината;

- Преустановяват се по-
сещенията във всички тър-
говски обекти, предлагащи 
нехранителни стоки. Из-
ключения се допускат за 
обектите, предлагащи хра-

нителни стоки, предста-
вляващи магазини тип су-
пермаркет или хипермар-
кет. 

- Преустановяват се по-
сещенията на търговските 
центрове, представляващи 
повече от една или повече 
сгради, в които са разпо-
ложени магазини, заведе-
ния и други търговски обек-
ти;

- Търговски центрове тип 
мол, с изключение на ма-
газините за хранителни 
стоки, лечебни заведения, 
аптеки, дрогерии, оптики, 
зоомагазини, банки, за-
страхователи, доставчици 
на платежни услуги, атели-
ета за химическо чистене, 
офиси на телекомуникаци-
онни оператори и други 
доставчици;

- Преустановява се про-
веждането на конгресно-

конферентни мероприятия, 
семинари, конкурси, обу-
чения, изложения или дру-
ги мероприятия в присъст-
вена форма;

- Преустановяват се по-
сещенията на фитнес цен-
трове и зали за групови 

занимания, както и самос-
тоятелни плувни компле-
кси и басейни;

- Преустановяват се посе-
щенията на всички културни 
и развлекателни мероприя-
тия - кина, музеи, галерии, 
сценични прояви и др.;
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Михаил КОЛЕВ

Жестоко самоубийство 
потресе руенското село 
Трънак. Уважаваният и 
обичан от всички в селото 
музикант Мюрен Халил ре-
ши да сложи край на жи-
вота си по брутален на-
чин. Той бе намерен от съ-
пругата си мъртъв в къща-
та им със забит нож в ус-
тата. Във фаталния 12 март 
двамата трябвало да оти-
дат заедно на работа в 
детската градина в Тръ-
нак, но Халил казал на же-
на си, че ще тръгне по-къс-
но. След като се забавил и 
не се появил на работното 
си място, неговата съпру-
га започнала да звъни по 
телефона му, но не успя-
вала да се свърже с него. 
Накрая тя решава да про-
вери на място какво се 
случва с Мюрен и се на-
тъкнала на неприятната 
гледка.

От полицията в Бургас 
са категорични, че мъжът 
се е самоубил и липсват 
всякакви следи за убий-
ство, по тялото на загина-

лия нямало следи от наси-
лие. Криминалистите са 
озадачени от самия начин, 
по който музикантът се е 
избавил от мъките. Досега 
те не са имали такъв слу-
чай – самоубиец да си за-
бие нож в устата. 

Вестник „Черноморски 
фар“ научи, че най-вероят-
ната причина за крайното 
решение на 50-годишния 
мъж е, че той е закъснявал 
с организацията на сват-
бата на сина си. Тя трябва-
ло да се състои през ап-
рил, но в последните дни 
на живота си Мюрен бил 
доста притеснен, защото 
времето напредвало, а го 
чакало много работа и не 
бил сигурен дали ще се 
справи навреме. Местните 
жители са озадачени от 
случая, тъй като Халил е 
свирил на не една или две 
сватби и много добре зна-
ел как протича организи-
рането на подобно меро-
приятие. Въпреки трагич-
ния инцидент, сватбено 
тържество ще има, като е 
предвидено то да бъде 
през септември.

Михаил КОЛЕВ

COVID-19 отново показа 
колко безпощаден може 
да бъде. Вирусът остави 
сираци новородени деца и 
тяхната четиригодишна 
сестричка от Карнобат 
след като в рамките на дни 
техните родители загубиха 
живота си.

На 6 март 31-годишната 
родилка постъпва в УМ-
БАЛ-Бургас с коронави-
рус. След дни състоянието 
й се влошава и тя е поста-
вена в медикаментозна ко-
ма. За да спасят живота на 
бебетата, лекарите ги из-

важдат със секцио преж-
девременно в осмия ме-
сец. За жалост, майката 
няма как да види появата 
им на бял свят. Да се по-
радва на момченцата не 
успява и техният татко, 
който броени дни преди 
щастливото събитие е по-
чинал от сърдечна недос-
татъчност. Въпреки че на-
правеният му тест за коро-
навирус е отрицателен, 
има сериозни съмнения, 
че той си е отишъл след ка-
то е бил поразен от виру-
са. Трагедията е още по-го-
ляма, тъй като малко пре-
ди това и неговият баща е 

починал.
След преждевременното 

раждане на близнаците, се 
появи надежда и за тяхна-
та майка. Състоянието й се 
бе подобрило, като тя дори 
успя да види рожбите си на 
снимка в телефона. Съдба-
та обаче бе прекалено жес-
тока и няколко часа след 
срещата й с децата тя е за-
губила живота си. Жената 
е имала съпътстващо забо-
ляване, била е болна от ди-
абет. В момента дечицата 
се намират в кувьоз в От-
делението по неонатология 
към УМБАЛ-Бургас. Те ще 
останат дълго време там 

под лекарско наблюдение, 
докато състоянието им не 
бъде стабилизирано. 

Веднага след научаване-
то на тъжната история, в 
социалните мрежи имаше 
редица желаещи да помог-
нат на новородените деца. 
Близки на починалата 
двойка обаче съобщиха, че 
към момента няма нужда 
от такава и благодариха на 
всички за съпричастност-
та. 

По последна информа-
ция желание да отгледа 
децата, поемайки попечи-
телството им, е изявил тех-
ният вуйчо.

Лична драма 
принуди музикант 

от Трънак  
да се самоубие

Коронавирусът остави сираци 
новородени деца от Карнобат 

4 Затварят ресторанти, фитнеси, молове, детски градини

4 Ученици и студенти отново в онлайн режим на обучение

4 Бургаска област с най-много заразени за последните 
две седмици

Обраха шефа на 
бургаските художници 
докато лежи в болница

„Черноморски фар“

С тържествена церемония и цър-
ковен водосвет обновената сграда 
на участък „Пожарна безопасност 
и защита на населението” – Малко 
Търново, бе официално открита. 
Дейностите по обновяване на зда-
нието стартираха след подписан 
през 2019 год. тристранен договор 
между Министерство на регионал-
ното развитие и благоустройство-
то, УО на ОП „Региони в растеж“ и 
Община Малко Търново за предос-
тавяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ за изпълнение на проект 
„Реконструкция, модернизация и 
въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на административна 
сграда на УПБЗН - Малко Търново 
и многофамилни жилищни сгради 
на територията на гр. Малко Търно-
во“.

Проектът се финансира от Опе-
ративна програма „Региони в рас-
теж 2014-2020 г.”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европей-
ски фонд за регионално развитие, 
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни 
центрове в периферните райони”.

Проектното предложение бе на-
сочено към въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в админи-
стративната сграда на УПБЗН - гр. 
Малко Търново, и на три многофа-

милни жилищни сгради с админи-
стративни адреси: гр. Малко Тър-
ново, к-с „Изток”, бл. 19, бл. 20 и бл. 
25.

На официалната церемония по 
откриване на обновената сграда на 
противопожарната служба при-
състваха директорът на РДПБЗН – 
Бургас комисар Васил Василев; на-
чалникът на Първа РСПБЗН – Бур-
гас главен инспектор Николай Ни-
колаев; председателят на Парла-
ментарната комисия по околната 
среда и водите в 44-тото Народно 
събрание Ивелина Василева; кме-
тът на община Малко Търново Или-
ян Янчев; общински съветници и 
доброволци.

Добрин Вътев

Откриха обновената сграда на Пожарната в Малко Търново
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Младежи 
обраха бистро 
в Средец

Младежи са обрали 
бистро в Средец, разполо-
жено на улица „Димитър 
Благоев“. Това съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
М В Р - Б у р г а с . 
Извършителите на деяни-
ето са на 16, 17 и 20 годи-
ни, и тримата от Средец. 
Те са откраднали телеви-
зор, музикална уредба и 
бутилки с различен по вид 
алкохол. Задържаните са 
направили пълни само-
признания и върнали 
откраднатите вещи. По 
случая е образувано бързо 
производство.

Шофьор 
зареди гориво 
и отпраши без 
да плати

Мъж е задържан, след 
като е заредил гориво за 
96 лева на бензиностан-
ция край бургаския квар-
тал „Черно море“, но си е 
тръгнал без да плати. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Задържаният 
е криминално проявен, на 
34 години от Ахелой. Той е 
направил пълни само-
признания. Работата по 
случая продължава. 

Пиян айтозлия 
кара из 
каменско село

Айтозлия, шофирал в 
нетрезво състояние, е бил 
задържан в каменското 
село Тръстиково. 
Служители от Районно 
управление - Камено 
спрели за проверка лек 
автомобил „Форд Торнео“, 
управляван от 46-годиш-
ния мъж. Органите на 
реда установили, че той 
шофира след употреба на 
алкохол с концентрация 
1.42 промила. Водачът 
отказал да даде кръв за 
химичен анализ. Задържан 
е за срок до едно деноно-
щие. По случая е образу-
вано бързо производство.

- Не се допускат търже-
ства от частен характер - 
сватби, кръщенета и др. с 
присъствие на повече от 15 
души;

- Всички колективни и 
индивидуални спортни ме-
роприятия с тренировъчен 
и състезателен характер 
за всички възрастови гру-
пи се провеждат без пуб-
лика;

- Забранява се провеж-
дането на масови общест-
вени мероприятия на от-
крито;

- На всички пазари, тър-

жища и базари - еднопо-
сочно движение и спазва-
не на дистанция;

- Преустановяват се при-
съствените учебни занятия 
в училища и центрове за 
подкрепа;

- Преустановяват се гру-
пови извънкласни занима-
ния;

- Преустановява се при-
съственият учебен процес 
във висшите учебни заве-
дения, с изключения;

- Преустановяват се по-
сещенията в детски гради-
ни и детски ясли

критичната трета вълна на COVID-19

Георги РУСИНОВ

Бургазлии сигнализират 
до редакцията ни, че все 
повече стават нарушители-
те, които престояват пове-
че от 3 часа с автомобили-
те си на инвалидни парко-
места. Репортер на „Чер-
номорски фар“ се свърза с 
директора на ОП „Транс-
порт“ Андрей Рунчев, кой-
то обясни, че и в предпри-
ятието имат такива наблю-
дения. Най-осезаемо това 
се усеща в бургаския квар-
тал „Възраждане“, където 
проблемите с паркирането 
са най-много. 

„Някъде сме имали про-
блеми с паркиране на пер-
сонализирани инвалидни 
места. Отзовавали сме се. 
Това са може би някакви 
дребни локални заяжда-
ния“, заяви Рунчев.

Оказва се, че до момен-
та е имало проблем със 
санкционирането на нару-
шителите.

„Говорихме с колегите от 
УКОРС и стана ясно, че е 
много труден процесът с 
връчване на фишове. Фиш 
се връчва по Закона за 
движение по пътищата и 

касае неправилно парки-
ране. Но в случая не става 
въпрос за неправилно пар-
киране. Те смятат, че тряб-
ва да се пишат актове. Но 
за да се пише акт, трябва 
да дебнем шофьорите, за 
да им се връчат лично. Та-
ка става много сложен про-
цесът, ако нарушителят не 
се появи. Затова засега ос-
тавяме предупредителни 
протоколи“, поясни дирек-
торът на ОП „Транспорт“. 

Той припомни, че още с 
въвеждането на наредба-

та, регулираща паркиране-
то на хора с увреждания в 
Бургас, Комисията по 
транспорт и дирекцията са 
се разбрали, че първона-
чално ще наблюдават как 
работи тя.

„Събрахме се наскоро и 
решихме да направим про-
мени по наредбата, които 
ще касаят различни забо-
лявания, от които страдат 
бургазлии и ще важат за 
персонално място. Пока-
нихме и представители на 
ТЕЛК комисиите, които 

точно и ясно ни дадоха по-
вече информация за кон-
кретни заболявания. Ще 
се предложи да се напра-
вят промени в тази част“, 
посочи Рунчев.

По отношение на контро-
ла е взето решение да се 
предложи въвеждане на 
санкция чрез поставяне на 
скоба. Глобата ще е от 10 
лева.

„По този начин ще се 
санкционират нарушители, 
сред които и тези, които 
престояват повече от 3 ча-

са на инвалидни места. Мо-
ите служители така или 
иначе поставят скоби и за-
това е много по-практично 
това да е санкцията. Глоба-
та не е висока, но се надя-
ваме, че ще има реален 
ефект. Въпросът не е да съ-
бираме пари, а да има кон-
трол и да е в полза на об-
ществения интерес. Сума-
та е символична. Така и 
при липса на водача ще 
може да се санкционира 
нарушаване на престой 
над 3 часа“, добави той.

Въвеждането на тази 
мярка няма да коства ни-
що допълнително, тъй като 
ОП „Транспорт“ има дос-
татъчно екипи, които из-
вършват проверки. Сега 
ще следят и за този вид на-
рушители и ще поставят 
скоби. Вдигането с паяк е 
прекалено крута мярка в 
случая, смята още дирек-
торът на общинското пред-
приятие.

Предложението за про-
мяна в наредбата тепърва 
ще се разгледа в заседа-
нията на постоянни коми-
сии, а последната дума ще 
имат общинските съветни-
ци по време на сесия.

Михаил КОЛЕВ

Община Средец даде зе-
лена светлина на земедел-
ци и животновъди. Общин-
ският съвет прие предло-
жението на кмета инж. 
Иван Жабов всички извън-
габаритни автомобили и 
техники, които се движат 
по общинската пътна мре-
жа, да заплащат такса, за 
да могат да пренасят то-
вар свободно, без да са в 
нарушение.

Сериозен проблем за 
бизнесмените от региона 
в този бранш бе Законът 
за автомобилните прево-
зи. Той забранява прид-
вижването на тежкотовар-
ни автомобили и техника, 
тежащи над 10 тона. Някои 
от превозните средства, 
извършващи тази услуга, 
тежат толкова, дори без 
да возят продукция и по 

презумпция са в наруше-
ние. Това, от своя страна, 
досега ги принуждаваше 
да плащат постоянно гло-
би на АПИ, за да могат да 
работят нормално. След 
приетата докладна недо-
волството сред засегнати-
те е туширано. Промяната 
ще влезе в сила от 1 април 

2021-ва. 
Гласност на проблема 

бе дадена през ноември 
миналата година от фер-
мера Жеко Николов, кой-
то има голяма кравеферма 
в село Богданово и бе 
един от най-потърпевши-
те.

„По принцип никой от 

бранша не иска да плаща 
допълнително, след като 
сме си заплатили винетки, 
но към момента това е 
предложеният вариант, 
надявам се, че той ще ре-
ши проблема, защото ние 
на практика трябва да 
спрем да работим“, каза 
той. 

289 са новорегистрираните случаи на 
коронавирус в Бургаска област за ден, 
показва репортерска проверка на „Чер-
номорски фар“. Община Бургас е с най-
много нови заболели – 143 души. Следват 
Несебър – 37, Айтос и Поморие с по 18, 
Карнобат – 16, Камено – 10, Сунгурларе и 
Созопол – 9, Средец – 8, Руен, Примор-
ско и Царево – 6 и Малко Търново – 3.

От тях хоспитализирани са 15 души. 
Всички останали са на лечение в домаш-

ни условия. Няма хора в тежко състояние 
и реанимация. Починали са 15 болни. От-
ново има заразени медици – 3, учители – 
3 и ученици – 4.

От началото на пандемията досега об-
що за област Бургас случаите с реги-
стрирани положителни проби за COVID-
19 са 19 206 лица. Излекувани са 12 301 
души. Хоспитализирани са общо 460 па-
циенти. На домашно лечение са 5857 ли-
ца. 588 са починалите.

Още 289 заболели за ден 

За престой над 3 часа на инвалидно 
място – скоба и глоба от 10 лева

Община Средец даде зелена  
светлина на земеделци и животновъди

Фермерът Жеко Николов бе един от хората, дали 
гласност на проблема

Андрей Рунчев



„Черноморски фар“

Независимо, че от по-
неделник в България се 
затягат строго мерките 
за 10 дни, туризмът гле-
да в посока летен сезон. 
Надеждите са, че няма 
да е все зле.

Единни правила за про-
тивоепидемични и сани-
тарни мерки в туристиче-

ските обекти бяха въве-
дени през седмицата от 
Министерството на тури-
зма. Доброто е, че все 
пак се надяваме трета-
та ковид-вълна да отми-
не и от края на април да 
се отпуши браншът.

Има и дата за началото 
на сезона, което е добър 
сигнал за чуждестран-
ни гости, те ще влизат в 

страната само след PCR 
тест, ваксинирани или 
тест за антитела.

Те регламентират, че 
всички, които се нами-
рат в закрити общест-
вени места, са длъжни 
да имат защитна маска 
за лице. При пристига-
не на туристите се ре-
гулира и контролира по-
токът от гости в обек-

та, като не се допуска 
струпване на посетите-
ли в една зона. Трябва 
да се спазва и изисква-
нето за физическо дис-
танциране от 1.5 м. 

От Министерството 
препоръчват да не се до-
пуска повече от 1 гост на 
3 кв. м в зависимост от 
квадратурата на прием-
ната зона и рецепция, с 

изключение на членове-
те на едно семейство.

При съмнение за коро-
навирусна инфекция на 
гост, същият се изолира 
в предварително подгот-
вена стая. Обектът не се 
карантинира, а се спаз-
ват конкретните разпо-
реждания на министъра 
на здравеопазването.

Правилата регулират 
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Стопаните на плаж 
„Бургас-север“ са притес-
нени от голямото разстоя-
ние между чадърите в пла-
тената зона, което се из-
исква от тях според запо-
ведта на министъра на ту-
ризма Мариана Николова. 
Представителят на кон-
ц е с и о н е р а  С и м е о н 
Цветков коментира пред 
„Черноморски фар“, че 
въпреки че са голям плаж, 
чадърите ще са значител-
но по-малко. Изискването 
според заповедта е на 20 
кв. м да се поставя един 
чадър, а под него могат 
да са до двама души, или 
членовете на едно семей-
ство. 

„Някой ще каже, че ние 
сме голям плаж и има-
ме много площ, но не 
трябва да се забравя, че 
респективно и разходи-
те ни са по-големи. При 
един по-малък плаж не-
щата са съвсем различ-
ни. Сравнено с нас, об-
щият брой чадъри се на-
малява драстично. Това 
ще има отражение“, зая-

ви Цветков.
Той добави, че това на-

малява значително въз-
можността концесионе-
рите да използват плате-
ната зона. 

„Ако имаш 100 кв. м за-
ета зона, в нея ще можеш 
да разположиш 5 чадъра. 
А това е огромно разстоя-
ние. Същевременно човек 
като отиде и седне на за-
ведение, същият той, кой-
то преди това е бил на 20 
кв. м сам, ще е на 1.50 ме-
тра от съседната маса“, 
поясни представителят на 
концесионера.

Заведенията като таки-
ва пък ще трябва също да 
спазват изискванията за 
сигурност. Те ще са с по-
малко маси върху разре-
шената им квадратура. 
На места вече се обсъж-
да вероятната възмож-
ност някои от традицион-
ните плажни барове да 
не отворят за сезон 2021. 
Симеон Цветков отговаря, 
че е твърде рано да каже 
дали всички заведения на 
Северния плаж в Бургас 
ще отворят.

„Няма нищо сигурно 
за каквото и да е. Още 

е твърде рано да мо-
жем да говорим изобщо. 
Никой още не знае по ка-
къв начин и условия ще 
работим, дали ще отво-
рят всички заведения. 
Провеждани са срещи с 
Министерството, обсъж-
дани са въпроси, но об-
съждането е едно, дру-
го е когато има решение. 
Със сигурност ще трябва 
да се повдигнат тези въ-
проси, по които ние, кон-
цесионерите, имаме при-
теснения, за да се стигне 
до някакъв по-оптимален 
вариант на работа“, кате-
горичен е Цветков.

Пъдар на плажа – 
нова професия?

От заповедта на минис-
тър Николова става ясно 
още, че концесионерите 
ще трябва да отговарят и 
за спазването на дистан-
ция между плажуващите. 
И ако донякъде за плате-
ната зона това ще е по-
лесно, то в свободната ще 
представлява истински ад 
за стопаните на плажове. 
В това е убеден и Симеон 
Цветков.

„Много ще е трудно да 
следим да няма струпва-
не на хора в свободната 
зона. Това значи, че ние 
трябва да имаме хора на-
значени като пъдари и да 
мерят на колко разстоя-
ние са хората. Ако в пла-

тената зона ние слага-
ме чадърите на ясно раз-
стояние и те не се мес-
тят, в свободната зона 
това е постоянно промен-
лив фактор. Хората ся-
дат, след един час идва 
някой друг и сяда до тях. 
Отделно от това, човек 
като отиде на плаж в сво-
бодната зона и казва: „Аз 
имам право, забивам си 
тук чадъра и си лягам“. 
Никой нищо не може да 
му каже. Това със си-
гурност ще създаде кон-
фликт с много хора“, по-
сочва той.

Според него това усло-
вие в сезон, в който още 
не е ясно дали ще е силен, 
или не, допълнително ус-
ложнява картинката. 

„Приходът ни ще е по-
малък, а разходът - по-ви-
сок. Така излиза. Никой 
не знае и колко хора ще 
дойдат. Миналата година 
със сигурност приходът 
ни от летния сезон бе по-
нисък. Отчетохме го като 
сезон на кантар. Знам, 
че в някои от градовете 
на юг от Бургас е имало 
силен сезон, но това са 
единични случаи“, заяви 
Цветков.

Въпреки всичко, той е 
категоричен, че за пред-
стоящия сезон те като 
концесионери се подгот-
вят още след края на ми-
налогодишния и правят 
всичко по силите си да е 
успешен.

Георги РУСИНОВ

Необходима е спеш-
на среща между турис-
тическия бранш и ми-
нистърът на туризма 
Мариана Николова. В 
това е категоричен кон-
цесионерът на плаж 
„Крайморие“ Николай 
Димитров. Причината е 
новата заповед, която тя 
издаде за работата на це-
лия бранш в предстоящия 
летен сезон в условията 
на COVID-19 пандемия.

„Смятам, че невед-
нъж министър Мариана 
Николова е доказала 
своята чуваемост и гъв-
кавост по предложени-
ята, които имаме. Беше 
анонсирана една среща, 
но тя беше обявена много 
късно. От предния ден в 
късния следобед за след-
ващия ден ранния следо-
бед. За жалост, присъст-
ваха малцина от колеги-

те, аз не успях. Ние сме 
отворени за нова сре-
ща и желаем да изра-
ботим такива правила и 
възможности, за да се 
случат максимално до-
бре нещата предвид си-
туацията. Ще очакваме в 
следващите дни минис-
търът да свика нова сре-
ща не само с концесионе-
рите, но и с целия бранш 
в туризма“, коментира 
пред „Черноморски фар“ 
Димитров.

Нещото, което най-мно-
го го притеснява в запо-
ведта е изискването за 
спазването на дистанция 
от хората, плажуващи в 
свободната зона.

„Аз нямам възможност 
да карам хората да спаз-
ват дистанция. Не съм 
правоприлагащ орган или 
проверяваща институция. 
По Конституция достъпът 
до плажа и плажуването 
на всеки един гражданин 

на Република България е 
свободен и неограничен. 
С тази заповед не могат 
да ми вменяват такива 
изисквания, които аз да 
прилагам към плажува-
щите“, заяви той.

Според него, ако сами-
те посетители на плажа 
нямат самосъзнанието 
и желанието да спазват 
някаква дистанция и да 
осигурят нужното разсто-
яние между хората, кои-
то плажуват в свободната 
зона и имат своите при-
теснения от ситуацията с 
коронавируса, работни-
ците му по никакъв начин 
не могат да ограничават и 
изискват от хората.

„Принципно в такъв 
случай ще трябва да ви-
кам полиция, но не смя-
там, че трябва да зани-
мавам органите на МВР, 
както и инспекторите на 
РЗИ-Бургас, защото при 
тях работата е прекалено 

много. Естествено, всеки 
един мой служител би на-
помнил на плажуващите 

да спазват указанията, 
но той не може да ги за-
дължи“, коментира кон-

цесионерът и добави, че 
категорично ще постави 
достатъчно на брой ука-
зателни табели. 

Кой носи 
отговорност?

„Благодаря за въпро-
са. Няма никаква ясно-
та в тази заповед. Ще 
търпим ли санкция? Ще 
имаме ли отговорност? 
Аз не виждам за какво 
трябва да ни санкцио-
нират. Това е публична 
държавна собственост. 
Аз мога да стопанисвам 
плажа, да се грижа за 
безопасността и чисто-
тата и търговската дей-
ност. Това не значи, че 
аз трябва да огранича-
вам хората от тяхно пра-
во по Конституцията на 
Република България“, 
уточни Димитров.

Стопаните на плажа „Бургас-север“: 

Противоречие е 8 метра между чадърите на плажа,  
а в заведението на 1.5 метра от съседната маса
Концесионерът 
очаква по-малко 
приходи заради 
рестрикциите в 
платените зони

Симеон Цветков

Нямам правото да искам от  
хората да спазват дистанция
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за нов туристически сезон
и ползването на охра-
няеми морски плажо-
ве, където трябва да 
бъде спазвана физиче-
ска дистанция от поне 
1,5 м между отделните 
плажуващи. В свободни-
те плажни зони на всеки 
20 кв. м се допуска раз-
полагането на 2 лица или 
до броя на членовете на 

едно семейство. Един 
чадър е допустимо да 
се ползва до 2-ма души 
или до броя на членове-
те на едно семейство. 
При платените зони на 
всеки 20 кв. м се допус-
ка поставяне на 1 брой 
чадър, т.е. през минимум 
8 м, като на един чадър 
е 2-ма души или до броя 

на членовете на едно се-
мейство.

Изготвените прави-
ла влизат от 1 май, като 
дотогава туристическият 
бизнес трябва да въве-
де всички тези новости, 
заяви вицепремиерът 
Марияна Николова. 

"Съвместно с Мини-
стерството на здравео-

пазването сме подали 
и планираме приоритет-
но ваксиниране на всич-
ки заети в сектора", до-
пълни тя. 

По думите й към мо-
мента от приблизително 
150 хил. работещи в сек-
тор „Туризъм“ – 82 хил. 
са заявили, че желаят да 
бъдат ваксинирани.

Дона МИТЕВА

Туроператорът Иван Кирязов, който 
работи основно със страни от Източния 
блок, е познат в бранша като деен чо-
век. Неговите предложения се приемат 
с уважение и често са приети от хора-
та от Туристическото министерство. По 
повод летния сезон и вече обявения му 
старт от 1 май той казва: „Добре е това, 
че след като на няколко форума поста-
вяхме въпроса и изпращахме писма до 
Министерството на туризма, че трябва 
да има протокол за приема на турис-
ти, да са установени мерките в обекти-
те за настаняване на туристите и съот-
ветните ни партньори да знаят какви са 
правилата, това се случи. Датата първи 
май е добра. Излязоха и правилата за 
настаняване в хотелите – те не са по-
различни от миналата година“.

За влизането на туристите в България, 
по думите на туроператора, въпросът 
още не е решен, макар да се говори, че 
те ще влизат по три хипотези: документ 
за ваксиниран турист, съответен доку-
мент за преболедувал и PCR-тест. 

„За третия вариант от страна на бран-
ша - като туроператори имаме предло-
жение, понеже цената на PCR-теста е 
висока, да се развие възможността да 
се влиза  у нас с антигенни бързи тесто-
ве, които ги има и в другите държави. 
Тези антигенни бързи тестове по паза-
рите, с които работим, са на по-ниска 
цена“, развива тезата, която е на голя-
ма част от бранша Кирязов и отива още 
по-далеч в предложението: „А защо и 
за да сме едни гърди пред конкуренция-
та на съседните Гърция и Турция, да не 
кажем, че всички туристи, които са на-
правили в държавата си такива тесто-
ве, идвайки при нас, ще им възстано-
вим парите за тях. Това ще бъде една 
много силна реклама за България“. 

Предложението е в контекста на 
това, че се очаква това лято Турция да 
приема туристи без тестове, а Гърция 
ще бъде с нашите варианти на прием.

Важно е да се вземе предвид, че фи-
нансовата страна на PCR-теста натежа-
ва, затова и за Великден няма тези ре-

зервации, които се очакваха. Средно 
един PCR-тест е 30-40 евро, а антиген-
ните тестове 7-8 евро. Това е и моти-
вът на бранша да се иска от държава-
та  да възстановява парите за тези те-
стове на дошлите да почиват у нас. Има 
начини как точно технически да се из-
върши това. Това предложение е на-
правено в МТ.

„Смятам, че е важно да се постави 
още един акцент, че турист, който е в 
България на почивка и се разболее от 
COVID-19, трябва да обявим, че държа-
вата ни ще поеме  лечението на този 
човек и престоя в мястото за наста-
няване. Както обяви Гърция“, допълва 
още Кирязов. 

Това е необходимо, защото хипотеза-
та на застрахователните компании не-
винаги е точна и ясна като рамка. Има 
случаи, в които застрахователите по-
криват първите три или пет дни от бо-
ледуването. Нека туристът да си има 
полицата и ако по нея всичко е наред, 
то тогава да се работи със застрахо-
вателя, но когато застраховката не е в 
този вид, в който има пълно покритие, 
трябва ясно да се заяви, че ако турис-
тът на наша територия се разболее, го 
настаняваме в определените места и в 
рамките на седмица или десет дни, кол-

кото е необходимо, се лекува за смет-
ка на България.

„Всичко това трябва да е ясно и точ-
но направено в протоколи и следва-
щата седмица да се обяви по пазари-
те, с които работим. Със съдействието 
на посолства, консулства, чрез бри-
финги, пресконференции да стигне до 
всички, които се интересуват. Така че 
нашите партньори да са сигурни в ус-
ловията на прием. Без значение откъ-
де са – от ЕС или от трети страни“, по-
ставя свои срокове туроператорът. Те 
са продиктувани от това, че летният се-
зон чука на вратата.

Пазари в Източна Европа, на кои-
то работи в момента, изчакват да чуят 
българската страна. Имат готовност и 
са по-оптимистично настроени от ми-
налата година, защото се обявява, че 
на 1 май стартира сезонът, че хотели-
те имат ясни правила за приемане и 
настаняване на гости. „Силно се надя-
вам епидемиологичната ситуация да 
се успокои, защото в противен случай, 
колкото и всичко да е добре, но щом 
България е в червена зона на здравни-
те им министерства, хората ще се при-
тесняват да пътуват. Полагат се уси-
лия и дай боже случаите да намалеят. 
Но ако наистина случаите намалеят – 
трябва с всичко останало да сме гото-
ви“, допълва Кирязов. 

Правейки тези протоколи, от нача-
лото на април трябва да тръгне и сил-
на рекламна кампания, защото нашите 
конкуренти Турция, Гърция, Хърватия, 
започнаха много по-рано.

„Още отпреди Нова година се гово-
ри за рекламна кампания. От бран-
ша не сме я видели, освен увеличени-
те отделени средства. Никой в момен-
та не знае къде по пазари каква ре-
клама ще се прави. А ние имаме един 
много ценен капитал – за  летен сезон 
2020 година нямаме  нито един болен от 
COVID-19 турист. Трябва да стъпим на 
тази основа и да развием тази рекла-
ма, че България е безопасна дестина-
ция, готови сме с протоколите за прием 
и настаняване на туристи. Държавата 
е готова (ако това се приеме) лечени-
ето, ако турист се разболее и с тези 
неща да стартираме сериозна реклам-
на кампания“,обяснява Кирязов, който 
е един от явните радетели да мащабна 
рекламна кампания в туризма.

Михаил КОЛЕВ

Зоран Василев е 
в ресторантьорския 
бизнес в България от 
близо 20 години. През 
2002 година македо-
нецът отваря ресто-
рант със сръбска ска-
ра в Черноморец, ко-
ето всяко лято рабо-
ти на пълни обороти. 
Василев заяви, че и 
тази година то ще 
функционира, спаз-
вайки всички наложе-
ни от Министерството 
на туризма мерки 
срещу COVID-19. Той 
одобрява рестрикци-
ите, които държавата налага в техния бранш, но до-
пълва: „накрая само да не стане така, че да умрем 
не от вируса, а от глад“. 

Бизнесменът има възможност да осигури маски 
и дезинфектанти, макар според него донякъде да 
се губи смисълът от носенето на маски, при поло-
жение че посетителите не са длъжни да носят та-
кива. Намалил е и капацитета на ресторанта си, за 
да може да спази мерките за дистанция, като сега 
той събира на открито около 170 души.

„Както и през миналото лято, така и през идващия 
летен сезон, ние ще спазваме всички противоепи-
демични мерки. Каквото трябва – ще го направим. 
Никого не искаме да разболяваме. Лошото е, че не 
знам какво ни очаква. Миналата година в края на 
юли бях на път да затворя заведението си, но ав-
густ беше много силен и закърпихме положението. 
Тогава обаче Гърция не допускаше туристи и всич-
ки българи, които ходеха там, дойдоха по Южното 
Черноморие. Ако сега гърците отворят границите за 
туристи, ще стане много лошо за нас“, коментира 
още 55-годишният мъж.

Един от сериозните проблеми при него е свързан 
с набирането на персонал. От няколко години на-
сам при Зоран работят македонци и молдовци, но 
сега не знае дали ще може да разчита на тях зара-
ди обстановката с коронавируса. 

При него през последните години работят 14-15 
души, но е в готовност да вземе други хора, ако 
чужденците не бъдат допуснати в България за ра-
бота. Ще препоръча на своите работници да се вак-
синират, за да бъдат така те по-спокойни по време 
на летния сезон.

Георги РУСИНОВ

Айтозлията Георги Янев 
е собственик на хотелски 
комплекс „Звезда“ в село 
Съдиево. Населеното място 
е само на няколко киломе-
тра от Айтос и на главния път 
София - Бургас. Комплексът 
предлага на гостите си типи-
чен селски туризъм. В ресто-
ранта се готвят традиционни 
български гозби. Има и собст-
вена винарна, от която клиен-
тите могат да опитат домаш-
но вино. Собственикът ко-
ментира пред „Черноморски 
фар“ заповедта на минис-
търа на туризма Мариана 
Николова за предстоящия 
летен сезон.

„Мерките са си мерки. Още 
от миналата година влагаме 
средства в почистване, де-
зинфекция, маски. Три пъти 
на ден дезинфекцираме ос-

новно. При нас, тъй като има-
ме басейн, спазваме отстоян-
ие между чадърите и шезлон-
гите. Имаме готовност да да-
ваме маски, ако някой няма, 
както е според новите раз-
пореждания. Дезинфектанти 
имаме по масите в ресто-
ранта. Мисля, че създаваме 
една приятна среда, за да се 
чувстват спокойни клиентите 
ни“, заяви той.

В разпоредбите към запо-
ведта действително се по-
сочва, че във всички вътреш-
ни пространства гостите на 
хотела, както и персоналът 
трябва да носят маски и да 
се дезинфекцират често. За 
посетителите изключение за 
носене на маски е в помеще-
нията за хранене.

Янев обясни, че освен хо-
тела, който е от десет стаи, 
в комплекса има и четири 
къщи за гости. Те обаче се 

ползват предимно през уи-
кенда.

„Ние осигуряваме на гос-
тите ни румсървиз, макар 
че самите къщи имат кухни 
и могат да се ползват от хо-
рата. Това е един вариант в 
тази криза и тази депресив-
на среда семействата и най-
вече децата да релаксират. 
При нас е хубаво, въздухът 
е чист и е спокойно“, посо-
чи още той.

Като цяло според него оба-
че за големите фирми е по-
лесно да се справят с после-
диците върху икономиката от 
здравната криза.

„С тези наредби, ограниче-
ния и липсата на браншови 
организации се стига дотам, 
че някой решава как ще ра-
ботим и това става факт. Без 
да се допитват до нас. Трябва 
да има повече комуникация 
между двете страни“, смята 

айтозлията.
Поради това, че много хора 

няма да имат възможност и 
това лято да планират по-
чивка в чужбина, Янев обяс-
нява, че българският турист 
ще предпочете отново и сел-
ския туризъм.

„При нас и този сезон ще 
премине предимно под фор-
мата на уикенд туризъм. 
Близо сме до голям град и 
хората правят резервации 
за петък, събота и неделя. 
Така че лятото не ни се от-
разява толкова липсата на 
хора. При нас няма струпва-
ния, спазваме си мерките. В 
същото време не се отразя-
ва и на оборота ни“, уточня-
ва хотелиерът.

Янев е на мнение, че, сти-
га всичко да е наред с вакси-
нирането, това е вариант за 
по-бързото излизане от пан-
демията от COVID-19. 

Зоран Василев, 
ресторантьор: 

Подкрепяме мерките, но 
дано не умрем от глад 

Необходима е  
силна реклама 

Туристите да влизат 
с антигенни тестове, 
а не с PCR

Липсва комуникация между бранша и МинистерствотоГеорги Янев, хотелски 
комплекс в Съдиево: 



Съветници питат, 
администрацията отговаря „Черноморски фар“

През новия програмен пе-
риод Бургас ще бъде център 
на растеж в областта и ще 
разполага с бюджет за най-
мащабните и важни проекти. 
Това коментира кандидатът 
за народен представител от 
коалиция ГЕРБ-СДС Деница 
Николова. Тя е категорична, 
че амбицията за следващите 
7 години е областта да дос-
тигне ръст от над 75% от 
средния БВП на ЕС.

„За достъп до европейско 
финансиране Бургас трябва 
да изготви и приеме План за 
интегрирано развитие на об-
щината (ПИРО). Търсим ус-
пешната формула за по-до-
брия живот на хората, за ико-
номически тласък в региона. 
В следващите 7 години адми-
нистративните граници па-
дат, целим цялостно разви-
тие на общината като част от 
Югоизточен регион. Бургас 
ще изпълнява както самосто-
ятелно общински проекти, та-
ка в партньорство с други об-
щини и територии. Ролята на 
бизнеса ще е съществена“, 
сподели Деница Николова. 

Три ще са вариантите за 
структуриране на проекти в 
ПИРО: общината да работи 
самостоятелно със заинте-
ресовани страни; да обеди-
ни няколко сектора или да 

участва в интегрирани ин-
вестиции с други общини от 
Югоизточния район. Проек-
тите ще се защитават и пред 
Регионалния съвет за разви-
тие, чийто председател е 
кметът на Бургас Димитър 
Николов.

„В ПИРО проектите ще се 
финансират чрез европейски 
средства и други източници. 
Продължаваме преговорите 
„Зелената сделка“ да обхва-
не и областта. Ако това ста-
не, ПИРО ще е нашият доку-

мент и инструмент за по-до-
бри инвестиции. ЕК ще осигу-
ри много възможности чрез 
гъвкави инструменти, комби-
ниране на проектите на об-
ластно ниво. Ще се търсят 
качествени инвеститори, ща-
дящи и околната среда. Друг 
важен елемент за община 
Бургас и част от ПИРО ще бъ-
де Морският пространствен 
план. Той е на финална фаза 
на изготвяне“, коментира Ни-
колова. 

Тя разгледа напредъка по 

новата библиотека. Проектът 
се реализира по ОП „Регио-
ни в растеж 2014-2020“, със 
средства на община Бургас. 
„Това е пример за новия под-
ход при бъдещи проекти по 
ПИРО. Търсим многофункци-
оналност на пространствата, 
не само реновиране. Библио-
теката може да бъде обвър-
зана с образователен про-
цес чрез различни услуги. В 
нея водещи са и технологии-
те - Zspace стена за инова-
тивно обучение по STEM дис-

циплини, интерактивният ма-
гичен под Funtronic“, допълни 
кандидатът за депутат от 
ГЕРБ. 

Такъв пример е и обнове-
ната сграда на НХК. „Проек-
тът се осъществи с бeзвъз-
мeзднa финaнcoвa пoмoщ oт 
ОП „Peгиoни в pacтeж 2014-
2020“, Фoнд зa гpaдcкo paз-

витиe зa peгиoнитe Coфия и 
Южнa Бългapия, oт Фoнд зa 
ycтoйчиви гpaдoвe и coбcтвeн 
пpинoc нa Oбщинa Бypгac. 
Залите са мултифункционал-
ни с различна дейност. Има-
ме модерен, културен цен-
тър, със споделени простран-
ства, вътрешен двор за съби-
тия, ателиета“.
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КУПУВанЕтО и ПрОДаВанЕтО на ГЛаСОВЕ Е ПрЕСтЪПЛЕниЕ

До дни ще стартира ре-
конструкцията на рибарско-
то пристанище в Несебър. 
Средствата за мащабната 
модернизация са осигурени 
като безвъзмездна финан-
сова помощ по Програмата 
за морско дело и рибарство. 
Дълго чаканата новина съ-
общи кандидатът за народен 
представител от ГЕРБ Дими-
тър Бойчев, който от години 
представлява региона в пар-
ламента. 

С реализиране на проекта 
ще се постигне оптимизира-
не капацитета на пристани-
щето, ще се осигури подо-
бряване на условията за 
улов, разтоварване и първа 
продажба на риба. Инвести-
цията ще създаде защитена 
акватория за безопасно 
акостиране на рибарски 
лодки и кораби. Така реално 
ще се осигурят адекватни 
условия за осъществяване 
на риболовна дейност.

Проектът предвижда и из-
граждането на многофунк-
ционален обект с пазар за 
току-що извадена риба. Ще 
бъдат разположени пре-
местваеми обекти и кран за 
лесно разтоварване на уло-
ва.

На пристанището ще функ-

ционират хладилни камери, 
ледогенератор за люспест 
лед, склад за амбалаж и ин-
вентар, както и щандове за 
продажба на риба, със слън-
цезащитни съоръжения към 
тях.

С осъществяването на 
проекта ще се повиши и 
енергийната ефективност на 
порта. Модернизацията на 
съоръжението ще  подобри 
безопасността и условията 
на труд. 

„Черноморски фар“

Работно посещение про-
веде в БМФ Порт Бургас 
председателят на Комисия-
та по икономическа поли-
тика и туризъм към 44-тото 
Народно събрание и водач 
на листата на Коалиция 
„БСП за България“ за 2-ри 
МИР – Бургас инж. Петър 
Кънев. Срещата се състоя 
по покана на ръководство-
то на дружеството. Инж. 
Кънев беше запознат с про-
грамата за развитие на 
пристанището и с изпълне-
нието на договора за кон-
цесията, подписан преди 
седем години между прави-
телството и концесионера.  

"Разисквани бяха редица 
въпроси, които ще се раз-
глеждат в бъдещата зако-
нодателна дейност. Препо-
ръчах на ръководството на 
пристанищния оператор да 
подава повече информа-
ция за работата на порта 
като ръст и като изпълне-
ние на концесионните до-
говори", съобщи след посе-
щението си инж. Петър Къ-
нев. 

"Знаете, че концесията 
беше направена във връз-
ка с подписан договор за 
кредитиране на строител-
ството на ново пристани-
ще за обслужване потреб-
ностите на Кремиковци. 
Оказа се, че инвестицията 

е безсмислена и някой 
трябва да поеме изплаща-
нето на кредита от япон-
ската държава", припомни 
инж. Кънев. 

"Сериозни усилия са по-
ложени от страна на ръко-
водството. Това е колектив 
с над хиляда служители. 
Пожелах им бъдещи успе-
хи в работата и разшире-
ние на гамата от услуги, 
които ще предоставят", ка-
за в заключение водачът 
на листата на социалисти-
те в Бургас. 

След официалната сре-
ща в работен порядък бяха 
разгледани различните ви-
дове дейности в пристани-
щето. 

Бургас ще е център на развитие  
за следващите 7 години с гъвкави проекти

Деница Николова:

Димитър Бойчев:

Започва реконструкцията 
на порта в Несебър, 

средствата са осигурени

Инж. Петър Кънев  
посети БМФ Порт Бургас  



И през тази седмица 
общинските работници 
към отдел "Благоустро-
яване" на Дирекция “Те-
риториално и селищно 
устройство и регионал-
но развитие" в Общи-
на Айтос продължават 
да обновяват пролетно 
града.

На 16 март започна 
засаждането на млади 
дръвчета от вида пира-
мидален габър и шестил 
на улица "Филип Кутев", 
която в момента се ре-
новира. Тротоарните на-
стилки са вече готови, 
монтирани бяха и нови 
пътни знаци. До десе-
тина дни ще бъде поло-
жена и асфалтовата на-
стилка, съобщиха от Об-
щинска администрация - 
Айтос. 

Ще бъдат засадени 
дръвчета и на улици-
те "Паскал Янакиев" и 
"Христо Ботев" - там, къ-
дето са премахнати ста-
рите. Както НП вече съ-
общи, по едно дръвче от 
вида шестил ще засадят 
и децата в дворовете на 
всички детски градини 

в Айтос. 
Започна пролетното 

почистване на зелени-
те пространства и под-

рязване на храстите по 
една от най-дългите ули-
ци в града - "Славянска". 
Предстои още много ра-

бота по обновяването на 
всички градинки в Айтос, 
заявиха от Общината.
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През тази седмица уче-
ниците от I до IV клас, 
участвали в състезания-
та "Млад математик", "Аз 
зная английски", "Родна 
реч" и "Млад художник", 
получиха своите медали 
и грамоти от директора 
на СУ "Никола Вапцаров" 
Ирина Вътева. 21 златни, 
41 сребърни и 31 бронзо-
ви медала връчи на та-

лантливите Вапцаровци 
директорът.

Двама са златните ме-
далисти на СУ "Никола 
Вапцаров" от междуна-
родното състезание "Ма-
тематика без граници" 
- Емир Юсуфов и Крис-
тин Николова, и двама-
та четвъртокласници. Пе-
тима са първокласници-
те математици с бронзо-

ви медали - Ивайла Ба-
хчеванова, Тома Анто-
нов, Чавдар Автански, 
Ивелин Йовчев и Андрей 
Минчев.

Останалите 86 първен-
ци от началния етап са с 
медали и грамоти от със-
тезанията "Аз зная ан-
глийски", "Родна реч" и 
"Млад художник".

НП Част от първенците на училището

Много медали от състезания за малките ученици  
на СУ „Никола Вапцаров“
Близо 100 награди от четири състезания 

за децата от начален етап

Пролетно 
раздвижване Засаждат дръвчета  

и обновяват градините в Айтос



Геновева ЗАФИРОВА

В лабиринта на времето търсим себе 
си. И може би точно в такива моменти 
ни се случват неща, които отдавна сме 
чакали. Случайна среща и осъзнавам 
- талантът може да изгрее само с мно-
го работа. А когато е посветен на дру-
гите - озарява и техния път...

Щедра е била съдбата към двамата 
братя Лютви и Ружди Ахмед. Далнови-
ден и прозорлив е бил баща им. Разби-
ра, че момчетата му са будни и жадни 
за наука, затова от село се преселват 
в Айтос. В града Лютви и най-малкият 
от тримата братя - Ружди, се запалват 
по борбата. Още като деца всеки ден 
са в залата, на тепиха. Тренират с хъс 
и каляват мъжки характери. Още пър-
вите треньори Кръстю Дачев и Слави 
Петков виждат потенциала им на бъ-
дещи шампиони. Качествата им на до-
бри борци разпознава и треньорът Фе-
рат Яшар, завършил Спортното учили-
ще в Разград. Двамата братя също за-
вършват спортно училище "Юрий Гага-
рин" в Бургас. Порасналите момчета 
участват в най-престижните национал-
ни и балкански състезания по свобод-
на борба. Лютви Ахмед е няколкокра-
тен балкански шампион и вицешампи-
он за младежи. 

Но този разказ е за по-малкия брат, 
за Ружди Ахмед, днес президент и тре-
ньор на Клуба по свободна борба "Ай-
тос". Следя успехите на борците вече 
повече от 10 години, откакто е възста-
новен айтоският клуб. Отдавна исках 
да се срещна с Ружди, но все отлагах 
заради пандемията. Срещнахме се най-
после - в навечерието на Първа пролет. 
Познавах го само като съпруг на моя-
та обичана ученичка и една от най-до-
брите рецитаторки в бившето вече ОУ 
"Любен Каравелов" - Гюлчето.

Разговаряме с Ружди за успехите и 
трудностите по време на пандемията, 
за състезателите на клуба, за бъдеще-
то. Разказва ми за децата и за умение-
то на треньора да опознае всяко от тях. 
За това колко важно е да му се доверят 
и да ги приобщи, да събуди амбицията и 
желанието у всеки да се докаже. 

Говори за възпитаниците си, а очи-
те му греят. Вижда се, че влага душа и 
сърце в тази работа. Възкликвам: "Вие 
сте щастлив човек, Ружди!" "Тези деца 
може да не станат шампиони, може да 
не станат медалисти, но със сигурност 
ще израснат като достойни хора - тру-
долюбиви и отговорни за делата си", 
отговаря ми всеотдайният треньор. А в 
гласа му звучи искрената обич и при-
вързаност към момчетата от клуба.

И разбирам, че един от важните ак-
центи в работата на Ружди Ахмед е да 
възпита ценности и да разгърне по-
тенциала на всяко дете. Оптимални-
те изисквания и усилия в ежедневни-
те тренировки са с единствената цел 
да предаде знанията и опита си. А ко-
ето от децата ги приеме, има желание 
да развие дарованието си и обича този 
спорт - ето, това е базата, върху която 
треньорът надгражда таланта на един 
бъдеш шампион. С убеждението, че у 
състезателите трябва да се изгражда 
не само физика, но и дух.

Но кой е Ружди Ахмед?! Бизнесмен, 
общински съветник, спортист. Внушава 
респект не само с борческата си фигу-
ра, но и със сърдечността и енергична-
та си натура. Достъпен, усмихнат - де-
цата искрено го обичат и следват. И в 
това безкористно служене Ружди влага 
цялата си енергия, отзивчивост и вре-
ме. И всичко това - безвъзмездно, "на 
ползу роду".

Още през 2008 г. възражда клуба по 
свободна борба. Оттогава до днес той 
е президент и треньор. Социално и об-
ществено ангажиран е, трети мандат 
общински съветник в местния парла-
мент, където, естествено, отговаря за 
спорта. От две години е член на Рота-
ри клуб - Айтос.

Роден е в село Снежа, Руенско, на 31 
юли 1967 г. и е трето дете в семейство-
то. В І-ви клас го записват в училище 
"Любен Каравелов", а в пети клас вече 
тренира борба. В 8 клас, преди втория 
срок, го приемат за ученик в бургаското 
спортно училище, след като вече мно-
гократно е ставал окръжен шампион. 
Следват четири силни спортни години 
- републикански шампион е във всички 
възрастови групи. През 1985 г. е сред 
10-те номинирани най-добри спортисти 
на Спортното училище.

През същата година му предстои Ев-
ропейско първенство в Италия и Све-
товно в Германия. "Тогава започна въз-
родителният процес. Бях титуляр в ка-
тегорията, но тогавашният режим не 
допусна, нас, преименуваните, в капи-
талистически страни. Мой приятел, ко-
гото неведнъж съм побеждавал, ста-

на европейски и световен шампион за 
юноши - В. Събев" - разказва ми Руж-
ди, без злоба, но с искрено разочаро-
вание. Десет години се готвил и чакал 
този момент, вложил много труд, пре-
живял много лишения, и всичко това - 
напразно.

След завършване на спортното учи-
лище отбива военната си служба и 
продължава състезателната си кари-
ера в Спортна школа "Славия", а мал-
ко по-късно - в СК "Спартак" - Варна. 
Там продължава образованието си в 
Института за здравна култура, специ-
алност „Зъботехник“. Предоставят му 
жителство и апартамент, обгрижват 
го. Участва в турнира "Дружба" и мери 
сили със състезатели от всички соци-
алистически страни. Но през лятото 
на 1989 г. получава голяма контузия на 
рамото, тогава започва и масовото из-
селване. Семейството му заминава за 
Турция. Тук остават мечтите му, рабо-
тата, приятелите...

Българската спортна школа е извест-
на с успехите си. Ружди е приет в един 

от големите отбори - в Коня, Ре-
публика Турция. Там се състеза-
ва в продължение на пет години. 
Но на едно състезание - нова кон-
тузия, на същото рамо. Завърта 
се в същия омагьосан кръг - трав-
ма, операция, възстановяване. 
Не му остава нищо друго, освен 
на прекрати спортната си карие-
ра. А точно там успява да се бори 
в националния отбор и спечелва 
титлата вицешампион.

Въпреки че има прекрасни ус-
ловия за работа и е обезпечен 
материално, сърцето го тегли към 
България и родния дом. Страда, 
измъчван от носталгия и живее с 
мисълта да се прибере в родина-
та. И това се случва - цялото се-
мейство, с изключение на голе-
мия брат, който вече е женен там, 
се завръща в България.

"Когато прекратих спортната 

си кариера през 1995 г. се върнах в Ай-
тос - градът, който ме направи спортист 
и човек. Като възпитаник на българска-
та школа по борба, благодаря на моите 
треньори, че не само ме научиха да се 
боря, научиха ме на дисциплина, кали-
ха волята ми и ме създадоха като лич-
ност", казва Ружди.

Следвайки добрия пример на свои-
те треньори, вече в родния град, у Руж-
ди Ахмед назрява желанието да възро-
ди местния клуб по борба. С подкрепа-
та на приятели и близки и с благосло-
вията на родителите Ружди възражда 
клуба. На добра воля тренира децата 
първо във физкултурния салон на учи-
лище "Любен Каравелов", а сега вече 
- в новата зала за тренировки на клу-
ба, в спортна зала "Аетос". С амбиция-
та да създава шампиони, които да про-
славят България.

И започва с много желание, хъс и 
амбиция да работи с всяко дете. Вече 
второ и трето поколение спортисти са 
в залата, а участието на айтоските мом-
чета в национални, балкански и евро-
пейски състезания е сбъдната мечта 
за треньора им. Ружди Ахмед със за-
доволство споделя, че Община Айтос в 
лицето на кмета Васил Едрев и Коми-
сията по образование и спорт към Об-
щинския съвет, отделят необходимите 
средства за всички спортни клубове, 
и с това дават възможност на младите 
спортисти за изяви у нас и в чужбина.

За седма поредна година Клубът по 
свободна борба "Айтос" печели проект 
за спортни занимания. Целта е повече 
деца да спортуват в свободното си вре-
ме, да израстват физически и психиче-
ски здрави. С опитно око и усет бивши-
ят изявен състезател усеща таланта и 
потенциала и безпогрешно разпозна-
ва бъдещите шампиони. Проектът му 
дава възможност да селектира най-та-
лантливите и да ги мотивира да се раз-
виват в клуба.

През 2017 г. Ружди завършва Наци-
оналната спортна академия в София, 
за да обогати и разшири теоретичните 
и практическите си знания. Към опита 
си на дипломиран инструктор по бор-
ба в МВСМ "Генерал Благой Иванов", 
през 1986 г., треньорът прибавя и ди-
плом за завършено висше образова-
ние в най-престижната образователна 
спортна институция в България. Година 
преди да завърши курса, като член на 
ДФС "Черноморец" - Бургас, Централ-
ният съвет на тогавашния Български 
съюз за физическа култура и спорт му 
присъжда званието „Майстор на спор-
та по борба“.

Питам го коя е най-голямата радост 
откакто е възродил клуба. "Откриване-
то на напълно обновената и разшире-

на спортна зала "Аетос" в самия край 
на 2019 г. Присъства и министър-пред-
седателят Бойко Борисов. Тази зала я 
чакаме от 40 години. Нашият кмет Ва-
сил Едрев милее за спорта и сме мно-
го благодарни за това. Спортът няма 
цвят, не разделя хората по етнос или 
вяра, но най-голямата му заслуга е, 
че обединява децата и им поставя 
цели", казва с апломб Ружди Ахмед. И 
не без гордост добавя, че клубът дър-
жи здрава връзката с бившите въз-
питаници на айтоската школа по бор-
ба. "Много от тях сега са спонсори на 
младите ни надежди. Например, Исмет 
Тюрхан, който от години живее и има 
свой бизнес в Австралия. Наши спон-
сори са и братя Ташеви, фирмата за 
дограма "Вайс профил" и др.", изброя-
ва треньорът с благодарност за жес-
товете на подкрепа.

Традиционен за празника на Айтос 
- Димитровден - е националният тур-
нир по свободна борба в Айтос, който 
присъства в календара на Българска-
та федерация по борба. Най-добрите 
малки борци на България си дават сре-
ща на този турнир. С годините спорт-
ният форум, организиран от Община-
та и клуба, събира все повече отбори 
и състезатели.

Ежедневието му е натоварено с мно-
го работа. Другото му амплоа е на ак-
тивен общински съветник. Вече трети 
мандат е в председателството на Коми-
сията по спорта. В заседателната зала 
пледира не само за своя клуб, но и за 
новоучредените клубове, които тряб-
ва да бъдат поощрявани с по-висока 
субсидия. Убеден е, че в спорта се ко-
ват приятелства, каляват се характе-
ри, възпитава се толерантно отноше-
ние към другите.

Към името на бащата Ружди Ахмед, 
с немалко успехи на тепиха се вписва 
и името на сина - Октай Ружди - гор-
достта и надеждата на спортната фа-
милия Ахмед. Покрай победите на Ок-
тай, Айтос и България станаха извест-
ни на Балканите и в Европа. Младе-
жът има всички качества за борец на 
международния тепих и изключителния 
шанс да стане световен шампион в ка-
тегория до 79 кг.

Октай е студент в ІІІ курс в НСА - Со-
фия, състезател на ЦСКА и национал-
ния отбор на България по борба. Два 
пъти е републикански шампион на Бъл-
гария, а на последното Световното за 
младежи е седми. "Нашето момче има 
всички данни да бъде шампион. Но за 
да стане майстор, трябва да овладее 
тънкостите, детайлите. Там е успехът", 
горд с Октай е и чичо му, борецът с мно-
го победи - Лютви Ахмед.

Началото е сложено още в детството 
на Октай. Започва да тренира при баща 
си когато е 9-годишен. Днес успехите му 
са неоспорими и радват не само семей-
ството, но и цялата общност. През 2018 
г., за първи път става балкански шам-
пион в Албания. През 2019 г., в Пана-
гюрище - отново е балкански шампион 
в своята категория. И през 2020 г. е на 
върха в Държавния личен шампионат 
на България.

Ружди обича да си спомня за първи-
те пътувания на клуба и първите меда-
ли от Словакия през октомври 2010 г. С 
вълнение си спомня и за първия турнир 
по борба през 2009 г. - първият за Ай-
тос след 20 години. За първото участие 
в Балканския турнир в Турция и брон-
зовата купа от октомври 2012 г. Близо 
15 отбора участват в спортната надпре-
вара тогава, присъстват бивши и насто-
ящи шампиони по борба. И четем пос-
ланието към айтозлии от шефа на БФБ 
тогава, Валентин Йорданов: "Когато хо-
рата работят със сърце, резултатите не 
закъсняват. Хубавото е, че ангажимент 
към развитието на състезателите има 
не само клубът, но и Общината, роди-
телите, бизнесът. Но най-важното е де-
цата да влязат в залите, защото други-
те пътища водят за никъде..."

Децата да влязат в залите - това е 
стратегията, която Ружди Ахмед уве-
рено следва. Защото има подкрепата 
на Общината, на директорите на учи-
лищата, на родителите, на спонсори-
те, на обществеността.

Труден е пътят към победата, често 
трънлив, но си струва - особено кога-
то видиш възпитаниците си на най-ви-
сокото стъпало на почетната стълбич-
ка. Когато звучи българският химн и те 
изпълва с гордост. "До върха се стига 
с много работа, с работа всеки ден, с 
обич към спорта и хъс за победа", каз-
ва Ружди. Щастлив е, че е свързал жи-
вота си с борбата, не щади сили и не 
пресмята колко години са нужни да на-
правиш от едно дете състезател и шам-
пион. Той просто го прави...

С пожелания за нови успехи!
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Най-голямата ми радост е новата 
спортна зала, чакахме я 40 години

Ружди Ахмед - общински съветник, президент и треньор на КСБ „Айтос“:

Ружди Ахмед

2013 г. Октай Ружди в нападение

ІV национален турнир по свободна борба - клубът се радва на 
подкрепата на Общината, родителите и спонсорите

2011 г. С трима от първите 
медалисти на клуба

2016 г. Треньорът е горд - 
Октай Ружди (в ляво) и Алиш 
Алиш с републикански титли



В началото  на мартен-
ското заседание на Об-
щинския съвет съвет на 
24.03. 2021 г., Межди Юсе-
ин Ахмед официално ще 
поеме длъжността кмет на 
село Мъглен. Новият кмет 
ще положи клетва в Засе-
дателната зала пред об-
щинските съветници и в 
присъствието на предста-
вител на Общинската изби-
рателна комисия - Айтос. 

Межди Ахмед беше из-
бран за кмет на селото 
след частични избори, 
които се проведоха на 28 
февруари т.г. Кандидати-
те бяха двама, и двамата 
независими. 

40-годишният Межди, 
издигнат от Инициати-
вен комитет, събра 310 
действителни гласа, сре-
щу 261 на опонента си. 
На 28.02.2021 г., Общин-
ска избирателна комисия 
– Айтос, обяви избиране-
то му за кмет на кметство 
Мъглен, община Айтос, с 
Решение №194 – ЧИ. 
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Най-голямата ми радост е новата 
спортна зала, чакахме я 40 години

П   О   К   А   Н   А
Уважаеми  дами  и  господа  общински  съвет-

ници,
Уважаеми  господин  кмет  на  община  Ай-

тос,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на осно-

вание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 
от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ОСЕМ-
НАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Ай-
тос, което ще се проведе на  24.03.2021 г. (сряда) 
от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  
при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от 

ЗМСМА от Межди Юсеин Ахмед, обявен за избран 
за кмет на кметство Мъглен, община Айтос  с 
Решение №194 – ЧИ от 28.02.2021 г. на Общин-
ска избирателна комисия – Айтос, след прове-
ден частичен избор за кмет на кметство Мъг-
лен, община Айтос, област Бургас на 28 февру-
ари 2021 г.  

1. Докладна записка с вх. №ОбС-98/15.03.2021 
г. от Временната комисия, създадена с Решение 
№172/27.11.2020 г. на Общински съвет Айтос, от-
носно приемане на Наредба за обема на животновъд-
ната дейност и местата за отглеждане на селскосто-
пански животни на територията на община Айтос.  

2. Предложение с вх. №ОбС-96/12.03.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на община Айтос,  относно прие-
мане на Отчет по изпълнение на „Програма за опаз-
ване на околната среда на територията на община 
Айтос 2015 - 2020 г.“  за 2020 г.

3. Докладна записка с вх. №ОбС-99/16.03.2021 г. 
от Красимир Енчев – председател на Общински съ-
вет Айтос, относно даване на съгласие за изгражда-
не на паметник на Петър (Пею) Киприлов върху по-

землен имот общинска собственост.
4. Докладна записка с вх. №ОбС-95/12.03.2021 

г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,  относно 
учредяване право на пристрояване на обект „Второ-
степенна постройка на допълващото застрояване – 
лятна кухня” в УПИ VІІ-1565 кв.31 по плана гр. Айтос 
с административен адрес ул.”Хисарска” №13.

5. Докладна записка с вх. №ОбС-90/11.03.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относ-
но даване на разрешение за изработване на про-
ект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план 
за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 
00151.176.23, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

6. Докладна записка с вх. №ОбС-91/11.03.2021 
г. от Мариана Димова – зам.-кмет на община Ай-
тос, относно прекратяване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-618, 
кв.180 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Цар Са-
муил“ №11. 

7. Докладна записка с вх. №ОбС-94/12.03.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно 
прекратяване на съсобственост между Община  Ай-
тос и юридическо лице в УПИ VІІ-213, кв.29 по пла-
на на с.Лясково, община Айтос. 

8. Докладна записка с вх. №ОбС-92/11.03.2021 
г. от Мариана Димова – зам.-кмет на община Айтос, 
относно прекратяване на съсобственост между Об-
щина  Айтос и физическо лице в УПИ ІV-42, кв.13 
по плана на с.Мъглен, община Айтос. 

9. Докладна записка с вх. №ОбС-97/15.03.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,  относно 
прекратяване на съсобственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ V-197, кв.22 по плана 
на с. Пещерско, община Айтос. 

10. Питания.  

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

О  Б  Я  В  А
за конкурс за подбор на специалисти по проект

“Пилотен проект за европейска гаранция 
за детето в България”

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразу-
мение за финансиране GA/BULA/2020/09 на „Пилотен 
проект за европейска гаранция за детето в България“ 
(Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за дете-
то“ на Европейския съюз в България. Фаза ІІІ от Под-
готвителното действие на ЕК), община Айтос 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на следните длъжности:

Детска градина „Пролет“ - гр. Айтос  и филиали 
с. Поляново и с. Карагеоргиево

- Психолог, код по НКПД 26346001 – 1/2 бр.
- Логопед, код по НКПД 22666001 – 1/2 бр.
- Ресурсен учител, код по НКПД  23525002 – 1/2 бр.

Детска градина „Здравец“ - гр. Айтос    
- Психолог, код по НКПД 26346001 – 1/2 бр.
- Логопед, код по НКПД 22666001 – 1/2 бр.
- Ресурсен учител, код по НКПД 23525002 – 1/2 бр.
Обща цел на проекта е да бъдат подобрени усло-

вията на живот и да се разшири достъпът и използ-
ването на интегрирани услуги за деца от семейства в 
уязвимо положение. 

Специфична цел на проекта е осигуряване на дос-
тъп до качествени услуги за приобщаващо предучи-
лищно образование за деца с увреждания и обучи-
телни затруднения. 

Дейностите по проекта в гр. Айтос се изпълняват в 
рамките на Компонент 3 „Предоставяне на високока-
чествени услуги за приобщаващо предучилищно об-
разование за деца с увреждания и деца с обучител-
ни трудности“. 

Целева група по проекта са децата от ДГ „Пролет“ - 
гр. Айтос и филиали в с. Поляново и с. Карагеоргиево и 
ДГ „Здравец“ - гр. Айтос с фокус върху децата с увреж-
дания и специални образователни потребности.

1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ и описание на 
функциите:

ПСИХОЛОГ:
1. активно участие в изграждането на позитивен 

психологически климат в детската градина;
2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното 

здраве и развитие на децата в детската градина;
3. работа в екип с учителите и другите педагоги-

чески специалисти, както и с родителите за разпоз-
наване на децата, които имат нужда от допълнител-
на подкрепа;

4. участие в оценката на потребностите на детето с 
прогноза и насоки за личностното му развитие;

5. подкрепа на децата в образователния процес;
6. участие в обсъждането и вземането на реше-

ния при работа по случаи на деца, които имат нуж-
да от допълнителна подкрепа, включително и даване 
на предложения за коригиране на неприемливо дет-
ско поведение;

7. участие при изготвянето на индивидуални планове 
на деца, които получават допълнителна подкрепа;

8. ранно оценяване на развитието на детето съглас-
но държавния образователен стандарт за приобщава-
щото образование;

9. превенция на обучителни трудности;
10. предлагане на подходящи форми за дългосроч-

на консултативна работа и психо-социална рехаби-
литация на базата на диагностична оценка и изслед-
вания със стандартизирани и утвърдени диагностич-
ни инструменти;

11. работа по възникнали в детската градина слу-
чаи в сътрудничество с институции и служби от общ-
ността;

12. осъществяване на дейности по превенция на 
зависимостите и насилието, разпознаване на фор-
мите им, оценяване на поведенчески прояви на деца-
та, предлагане и прилагане на форми на въздействие 
и за мотивация с цел преодоляване на проблемното 
поведение на деца;

13. взаимодействие и консултиране на учители-
те, другите педагогически специалисти и родителите 
за справяне с даден проблем, свързан с обучението, 
възпитанието и социализацията на децата или за взе-
мане на решение по случай;

14. индивидуално консултиране, работа по конкре-
тен случай, групова работа по определен проблем, 
кризисна интервенция, превенция на психично-здрав-
ни проблеми и други форми на подкрепа;

15. посредничество при решаване на конфликти;
16. подкрепа на при избора на занимания по ин-

тереси;
17. изготвя и съхранява необходимата и изиску-

ема документация по пилотен проект „Гаранция за 
детето“.

ЛОГОПЕД 
1. провеждане на ефективна превенция, диагности-

ка, терапия и консултация по отношение на комуника-
тивните нарушения на децата;

2. извършване на ранно оценяване на цялостно-
то развитие на детето за установяване на потребно-
сти от предоставяне на обща и допълнителна подкре-
па за личностно развитие;

3. извършване на превенция на обучителни труднос-
ти чрез прилагане на програми за психомоторно, ког-
нитивно и езиково развитие на децата, след запозна-
ване на родителите със значението на превенцията и 
получаване на тяхното информирано съгласие;

4. оценяване на речевите и езиковите особености 
на децата и учениците с цел определяне естеството на 
комуникативните нарушения;

5. провеждане на логопедични тестове или изслед-
вания чрез използване на стандартизирани диагнос-
тични инструменти и оборудване;

6. интерпретиране на резултатите от проведени-
те стандартизирани тестове и изследвания и опреде-
ляне на подходящи форми на корекционна и терапев-
тична работа;

7. планиране, ръководство или участие в програ-
ми за консултиране, наблюдение и възстановяване на 
речта, както и в програми за превенция и корекция на 
комуникативни нарушения;

8. планиране и провеждане на адаптивни програ-
ми за деца с комуникативни нарушения при физиче-
ски увреждания;

9. проследяване и подкрепа на напредъка в индиви-
дуалното комуникативно развитие на децата, консулти-
ране на учителите и родителите им за спецификата на 
работа с тях и при необходимост насочване към допъл-
нителни медицински или образователни услуги;

10. участие в екипа за подкрепа за личностно раз-
витие в институцията, който извършва оценка на ин-
дивидуалните потребности на дете за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие;
11. участие в планирането и провеждането на фор-

ми на вътрешно институционалната квалификация и 
споделяне на добри практики;

12. изготвя и съхранява необходимата и изискуема 
документация по проект „Гаранция за детето“.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Логопедът, който ще бъде назначен по пилотен про-

ект „Гаранция за детето“ в България, няма да извърш-
ва индивидуална или групова терапевтична работа с 
дете, което получава същата от логопед назначен по 
държавно делегирана дейност или от Регионалния цен-
тър за подкрепа на процеса на приобщаващо образо-
вание /РЦПППО/

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
1. адаптира учебното съдържание съобразно инди-

видуалните потребности на децата със специални об-
разователни потребности;

2. осигурява помощни средства и технологии за пъл-
ноценно участие в образователния процес;

3. работи съвместно с учителите в групата в дет-
ската градина;

4. терапевтична подкрепа на деца имащи необхо-
димост, с които не работи друг ресурсен учител от 
РЦПППО;

5. консултиране на учителите по отношение на из-
граждането на подкрепяща среда в детската градина 
и за осигуряване на ерготерапия, сензорна интегра-
ция и други образователни ресурси за децата със спе-
циални образователни потребности;

6. осигуряване на обучение чрез алтернативни фор-
ми на комуникация;

7. обучение в полезни умения и подготовка за са-
мостоятелен живот;

8. осъществяване на дейности в стаята на групата 
с цел приемане и приобщаване на децата със специ-
ални образователни потребности.

9. изготвя и съхранява необходимата и изискуема 
документация по проект „Гаранция за детето“.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ресурсният учител, който ще бъде назначен по пило-

тен проект „Гаранция за детето“ в България, няма да из-
вършва дейности, които се осъществяват от ресурсни-
те учители от Регионалния център за подкрепа на про-
цеса на приобщаващо образование /РЦПППО/

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
1. За обявените позиции могат да кандидатстват:
– лица в трудоспособна възраст, които не са при-

добили право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или на професионална пенсия за ранно пенси-
ониране.

– лица в над трудоспособна възраст, които са при-
добили право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или на професионална пенсия за ранно пенси-
ониране.

– Трудово заети лица: наети или самонаети, които 
могат да извършват допълнителен почасов труд;

2. Минимална образователна степен за заемане 
на длъжностите:

– за психолог - бакалавър – специалност „Психо-
логия”;

– за логопед – бакалавър – специалност „Логопедия“ 
или специалност съгласно чл. 20 от Наредба № 15 за 
статута и професионланото развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педагогически специалисти;

– за ресурсен учител – висше образование и про-
фесионална квалификация „учител“ съгласно т. 10.1 
приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 за ста-
тута и професионланото развитие на учителите, дирек-
торите и другите педагогически специалисти;

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи 
предимство на кандидатите на персонал за управле-
ние  на услугата „Пилотен проект за европейска га-
ранция за детето в България“:

– Кандидатите да имат познания и опит в облас-
тта на работата с деца със специфични образовател-
ни потребности;

– да познават нормативната база в областта на об-
разованието. 

– Да притежават компютърна грамотност.
– Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с 

деца нуждаещи се от допълнителна подкрепа и взаи-
модействие с различни специалисти.

– Да имат комуникативна компетентност и умения 
за работа в екип.

Срок на трудовия договора: С одобрените кан-
дидати ще бъдат сключени срочни трудови догово-
ри с продължителност до 30.06.2022 година от дата-
та на подписване.

Работно време: 
– пълен работен ден - 8 часа за изпълнение на 

дейността в двете детски гадини и посочените фи-
лиали;

– непълен работен ден – 4 часа за изпълнение на 
дейността в ДГ „Пролет“ гр. Айтос  и филиали с. По-
ляново и с. Карагеоргиево;

– непълен работен ден – 4 часа за изпълнение на 
дейността в ДГ „Здравец“ гр. Айтос    

Необходими документи:
· заявление (по образец);
· автобиография (по образец);
· декларация за даване на съгласие по Регламент 

(ЕС) 2016/679 (по образец);
· копие от документи за  придобита образовател-

на степен (диплома);
· копие от документи, удостоверяващи професио-

налния опит (трудова или служебна книжка);
· копие на сертификат/и за завършени обучителни 

курсове по сходни програми/проекти;
· документ за самоличност (представя се за справка 

при подаване на документите за кандидатстване).

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУРСА:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе 

на два етапа: подбор по документи и интервю.
IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕН-

ТИ ЗА УЧЕСТИЕ:
Документите могат да се подават всеки работен 

ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. в Община Айтос. Приемът 
на документи започва от 15.03.2021 г. и приключва 
на 24.03.2021 г. включително. 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати 
ще бъде обявен на Информационното табло в сграда-
та на Община Айтос – на 26.03.2021г. Одобрените за 
интервю кандидати, ще бъдат поканени на 30.03.2021г. 
в Дирекция „КОВЗС“, като за часът на провеждане на 
интервюто ще бъдат уведомени по телефон, чиито но-
мер предоставят в своята автобиография. 

За повече информация: тел.: 0898553492 –  
Мария Костова – координатор

Новият кмет на Мъглен  
ще положи клетва на 24 март

Кметството в с. Мъглен

Тя е Кремена Стоянова, 
на 36 години от град Айтос. 
По професия е начален 
учител, работи в СУ „Елин 
Пелин“ с. Руен. Кремена 
се нуждае от нашата под-
крепа, за да оздравее, да 
възпитава малките си уче-
ници и да се грижи за сво-
ите две деца.

Сумата, която й е нуж-
на за операция в Турция, 

Истанбул, е непосилна за 
нея. Насочили са я към 
болница GAZIOSMANPASA 
HASTANEZI - Истанбул. 
Необходимите финансови 
средства са 15 000 EURO. 
В Айтос  има щедри и сър-

цати хора, които вече са 
поставили дарителски ку-
тии за финансова подкре-
па на Кремена.

По информация на НП, 
поставени са дарител-
ски кутии в магазин "Мак-

си маркет" (бившата "Пер-
ла"), в близост до ОУ "Ата-
нас Манчев" и в детски ма-
газин "Бамболино", на ул. 
"Паркова" №54. Ще бъдат 
поставени дарителски ку-
тии за Кремена Стояно-

ва и в двата магазина на 
Митко Щерев, Dedicated 
fitness, Нотариална кан-
тора "Жулиета", в общин-
ската аптека на "Авице-
на" ЕООД, в закусвалня 
"ЕЛИТ" на Автогара - Ай-

тос и в магазин "Рафи" на 
Колелото.

Скъпи приятели, съ-
браната сума до този 
момент е: 4988 евро.

БЛАГОДАРЯ ВИ, ЧЕ ВИ 
ИМА, ЧЕ СТЕ ТУК, ЧЕ СТЕ 
ИСТИНСКИ ХОРА С ДО-
БРИ СЪРЦА! - написа в 
профила си във фейсбук 
на 16 март т.г. Кремена.

НП

Да отворим сърцата си за Кремена!



За бракосъчетанията в 
Айтос сезон няма. Млади-
те не чакат топлото и пан-
демията не е пречка. Въ-
преки извънредната об-
становка, двойки се женят 
през ден, показва общин-
ската статистика. 

35 са от началото на го-
дината сключените бра-
кове в Ритуалната зала 
на Общината. Сметката 
показва, че горе-долу на 
два дни в града се случ-
ва по една сватба. Сват-
ба обаче не е най-точ-
ната дума, тъй като мно-
зинството  младоженци, 
венчали се през 2021 г., 

не вдигат пищни сватбе-
ни тържества, а се венча-
ват само с подпис. Други, 
за да спазят разпоредби-
те за броя на сватбените 
гости, поливат официано-
то събитие със скромна 
почерпка на най-близки 
приятели и роднини.

Надничаме в Ритуална-
та зала на 16 март. След 
вълнуващи думи за сми-
съла да се обвържеш за 
цял живот, Кристина Ста-
ноева, като представител 
на Община Айтос, сключ-
ва поредния граждански 
брак. Младоженците си 
казват "Да", има и поздра-

ви, и "горчиво". След риту-
ала става ясно, че новото 
семейство Христови жи-
вее на семейни начала от 
няколко години. И двама-
та са на по 21 години, имат 
две деца и чакат трето. 

Не доведеха гости на 
събитието, ожениха се с 
маски. В Ритуалната зала, 
с новобрачните Надежда 
и Иван дойдоха само ку-
мовете. "Не вдигаме сват-
ба, само се разписваме", 
заяви булката пред НП. 
Кумата пък издаде, че 
вече неведнъж са полива-
ли връзката на младите.

НП
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От началото на 2021 г. -  

на два дни по една сватба в Айтос

На 15 март т.г. се навърши-
ха 88 години от рождението 
на художника Димитър Тон-
чев. Роден е през 1933 годи-
на в Айтос. През 1960 г. за-
вършва Художествената ака-
демия в класа на проф. Г. Бо-
гданов. До 1995 г. е препо-
давател в Учителския инсти-
тут в Бургас. От 1973 редо-
вен член на СБХ, награден е 
с ордени „Кирил и Методий” 
ІІ и ІІІ ст.

„Изкуството е мъдрост, фи-
лософия и неутолим копнеж 
по красота и съвършенство. 
Щастие е за мен да бъда 
един от жреците в неговия 
храм. Творбите ми са пос-
лание за хармония, любов 
и човешка доброта”, споде-
ли пред НП приживе творе-
цът при гостуването си в Ай-
тос по повод 70-ия му рож-
ден ден. 

Негови картини са прите-
жание на галерии и частни 

колекции в страната и чуж-
бина. Десетки са изложбите 
на Тончев в Бургас, в стра-
ната и в родния Айтос. По-
следната е по повод 80-го-
дишния му юбилей и имения 
му ден, на празника на гра-
да – 26 октомври, Димитров-
ден, 2013 г.

Още като студент Тончев 
има възможност да отиде в 
Германия. Впечатлен е най-
вече от Цвингер в Дрезден, 
където се среща със светов-
ното класическо изкуство, 
и в Пилниц - с модерно из-
куство. „В онова време да 
мислиш за абстрактно изку-
ство, за Гоген, Сезан, Моне 
или други импресионисти, за 
модерни работи, беше прос-
то невъзможно. В Академия-
та не ни даваха да разглеж-
даме техни репродукции, да 
не повлияе соцреализма”. 
Той обаче непрекъснато се 
интересува и от древност-

та, и от следващите епохи, и 
от съвремието. Изкуството 
му е съчетание от класиче-
ското, реалистичното и мо-
дерното…

Приятелите и колегите 
помнят Тончев като жизнера-
достен човек, душата на ком-
паниите. Такива са и карти-
ните му - цветни и весели. А 
изложбите на Тончев в Айтос 
бяха събития, които местните 
очакваха с нетърпение. 

Неизменно верен на себе 
си, до последния ден, Дими-
тър Тончев продължаваше 
със завидна енергия и все-
отдайност да съгражда своя 
богат и вълнуващ артистичен 
свят. Земният му път завър-
ши на 8 юни 2017 г. Останаха 
картините му, завещани на 
Художествения фонд на чи-
талището и светлите споме-
ни за един изключителен чо-
век, творец и приятел.

НП

Спомен за художника Димитър Тончев

СВЕТЪЛ ПЪТ, Г-ЖО АЛЕКСИЕВА!
Димитрина Алексиева

(1947 г. - 2021 г.)
На 16 март 2021 г. Айтос 

загуби една изключителна 
личност - г-жа Димитрина 
Алексиева - педагог, соци-
ално и обществено анга-
жиран човек и приятел на 
"Народен приятел". 

Ще пазим светли споме-
ни за вродения й талант да 
обича, за мъдрите й съвети 
и за голямото й сърце, ко-
ето съпреживяваше болка-
та и радостта на другите.

Г-жа Димитрина Алекси-
ева е първият учител на 
много поколения в Айтос. 
Педагог, който никога не 
се е щадял и е дарявал де-
цата не само със знания и 
умения, но и с много обич 
и внимание. Имаше миси-
ята да бъде Учител! И я из-
пълни...

Айтос Ви благодари, г-жо 
Алексиева!

Поклон! Светъл да е пъ-
тят Ви!

“ТЕРРА ПЛАН” ООД е фир-
ма, специализирана в облас-
тта на геодезическите услуги, 
кадастър, вертикално плани-
ране, инженерни измервания 
и всичко свързано с тях. Фир-
ма ТЕРРА ПЛАН предлага след-
ните услуги:
 Дейности по кадастър
 Изработване на част гео-

дезия към инвестиционни про-
екти
 Трасиране на осови мре-

жи
 Трасиране на сгради и 

имоти
 Издаване на скици и схеми 

на обекти от КККР и промяна на 
кадастрален регистър
 Изработване на специали-

зирани карти 
 Делба, обединение и из-

менение на поземлени имоти, 
сгради или самостоятелни обек-
ти в сгради;
 Нанасяне на самостоятел-

ни обекти в сгради;

 Изработване на ПУП ( под-
робни устройствени планове )
 Изработване на комбини-

рани скици за идентичност ;
 Смяна на статут
 Инвестиционни проекти по 

част ВиК

Ако се интересувате от оп-
ределена услуга, но не я на-
мирате изброена, не се коле-
байте да се свържете с нас:

ТЕЛ: 089 9 959 108 / 089 
8 533 862

Гр.Айтос, ул. Отец Па-
исий № 1

ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГИ, 
КОИТО ДОСЕГА ВИ ЛИПСВАХА

"ТЕРА ПЛАН" ООД 

КЪМ АЙТОЗЛИИ: 

Надежда и Иван се разписват

in memoriam

НФК „Напеви от Северозапада“ кани айтоски таланти 
да участват в тазгодишния видеоконкурс

Тази година ще се проведе тринадесетото издание на Националния фолклорен кон-
курс "Напеви от Северозапада" – град Монтана, България. Форматът на творческата 
надпревара отново ще е видеоконкурс. Изпълненията на участниците трябва да са 
заснети с камера или телефон с приемливо качество и качени в You tube. 

Заявки по образец с линковете към изпълненията се изпращат на електронния ад-
рес: napevi_severozapad@abv.bg , до 30 май 2021 година. 

Материалите за видеоконкурса могат да бъдат изтеглени от https://omd-montana.
weebly.com/104410861082109110841077108510901080.html

Организаторите ще се радват, ако представители на община Айтос се включат и 
вземат участие в надпреварата за награди.

Не се притеснявайте да се свържете, ако имате въпроси!
За раздел „Народно пеене” и „Инструменталисти”: 0889 00 44 13, 0879 40 65 

80 – Асен Асенов; За раздел „Хореография”: 0877 88 03 85 – Стоян Стоянов;

Димитър Тончев в редакция-
та на НП

На юбилейната изложба на Тончев в Айтос

Кметът Васил Едрев връчва на худож-
ника плакет "Айтос" за принос към култу-
рата - Димитровден, 2013 г.



- Г-н Петков, вие сте 
кандидат за народен 
представител в листа-
та на най-голямата опо-
зиционна партия - БСП. 
Запътил сте се към голя-
мата политика, чувства-
те ли се подготвен? Как-
ва кампания да очаква-
ме от вас и вашия щаб?

- Като всяко ново нача-
ло, и това да бъда народен 
представител е  предизви-
кателство. Но аз го прие-
мам с желание, да вложа 
своята амбиция и воля в 
осъществяване програ-
мата, с която искаме до-
верието на всеки избира-
тел и на личните си анга-
жименти за нашата общи-

на. Дали се чувствам под-
готвен? Мисля, че с годи-
ните в малката политика 
съм натрупал достатъч-
но  познания, за да имам 
доза увереност.

Що се отнася за естест-
вото на нашата кампания, 
то категорично тя ще бъде 
позитивна, спокойна, в 
опит да представим на 
хората нашата програма, 
да ги информираме какво 
да очакват в бъдеще, а и 
личният им избор да е ин-
формиран.

- Всъщност, вие не 
сте нов в политиката 
на местно ниво, г-н Пе-
тков. Споделете ни ва-
шия опит.

- Да, аз вече загатнах, 
че съм в политиката от-
давна, повече от 20 годи-
ни, бил съм общински съ-
ветник в община Созо-
пол, създадохме младеж-
ко НПО „С мисъл за Со-
зопол“, дълги години бях 
председател на младеж-
ката структура на БСП в 
общината и държа да под-
чертая – винаги и само в 
една партия, моята пар-
тия. Преминах обучения, 
обмяна на опит у нас и в 
чужбина, в Законите за 
местното самоуправле-
ние се чувствам в свои 
води. 
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Важно за предстоящите 
парламентарни избори
Във връзка с предстоящи-

те парламентарни избори Об-
щина Созопол уведомява из-
бирателите, чийто срок на ва-
лидност на личните документи 

за самоличност е изтекъл или 
изтича в периода след 13 март 
2020 г. имат право да гласуват 

„Посади си дърво“ – кампания в подкрепа 
на природата

Управителят на ЦНСТ - Атия  
с престижна номинация от Министерство 

на труда и социалната политика

Поредно признание за спортната 
традиция в борбата в община Созо-
пол. Само преди няколко дни завър-
ши ДЛЮШ на България, който се про-
веде в Бургас при голяма конкурен-
ция и участието на отбори от цялата 
страна.

Безапелационно и с много хъс състе-
зателят от община Созопол Стоян Йор-
данов победи всички свои съперници 
в категория 125 кг и заслужено заво-
юва първото място.

Стоян Йорданов  
отново златен медалист

Голям уСпех 

в борбата!

Продължава на стр. 2Продължава на стр. 3
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Под звуците на „Хуба-
ва си, моя горо“ старти-
ра първата от създава-
нето на Общинско горско 
предприятие залесителна 
кампания в Созопол, коя-
то има за цел създаване 
на нови гори в незалесе-
ни местности. 

Първата фиданка бе по-
ложена от кмета Тихомир 
Янакиев и директора на 
ОГП Мишо Жеков, след 
което всички присъства-
щи дадоха своя дан към 
природата.

Продължава на стр. 3

Росица Карабаджакова получи но-
минация за награда „Социален работ-
ник на годината - 2021“ в категория 
„Услуги за деца“. Конкурсът се орга-
низира по повод Световния ден на со-
циалната работа - 16 март, от Минис-
терството на труда и социалната по-
литика, за да бъдат отличени служите-
ли, които със своите знания, умения и 
лични качества ежедневно доказват, 
че да си социален работник е призва-
ние, което е дадено на малцина. 

Общинският плувен басейн в Созопол  
вече се захранва с възобновяема енергия
проектът е реализиран с подкрепата на Shell

Oбщинският плувен басейн в Со-
зопол вече се захранва с възобно-
вяема енергия. Проектът е реализи-
ран благодарение на социална ин-
вестиция в размер на 133 000 лева, 
направена от Shell и партньорите й в 
проучвателен „Блок 1-14 Хан Кубрат“ 
в Черно море – Woodside Energy и 
Repsol.

общините Созопол и визе се побратимиха

Тихомир Янакиев и кметът на община Визе Ерджан Озалп

Договор за сътрудничест-
во и установяване на прия-
телски отношения бе склю-
чен между община Созопол 
и община Визе, Турция.

Кметът на Визе Ерджан 
Озалп бе посрещнат от Ти-
хомир Янакиев в неговия 
кабинет, където в присъст-
вието на официалната тур-
ска делегация, председате-
ля на ОбС Созопол Георги 
Пинелов и зам.-кмета Тодор 
Дамянов, двамата градона-
чалници положиха своите 
подписи на документа, уза-
коняващ желанието на две-
те общини за международ-
но сътрудничество на осно-
вата на равнопоставеност и 
взаимен интерес.

Продължава на стр. 3

Петков се канди-
датира за народен 
представител във 
Втори МИР Бургас, 
с листата на БСП – „ 
Коалиция за Бълга-
рия“, а първата му 
задача ще бъде спа-
сяването на един от 
символите на Созо-
пол – Морското учи-
лище на остров Св. 
св. Кирик и Юлита. 
„Ще инициирам дър-
жавно решение - ос-
тровът, който е наша 
собственост, да бъде 
върнат на града“, ка-
тегоричен е той.

Интервю с Йордан Петков - кандидат за народен представител

Петков: „Не понасям безпардонното 
държание на хора, домогнали се  

до властта и липсата им на морал“

Продължава на стр. 4



Не изхвърляйте опасни бито-
ви отпадъци в близкия контейнер. 
Включването на отпадъци с опас-
ни свойства в общия поток битови 
отпадъци влияе отрицателно вър-
ху здравето на хората, замърсява 
околната среда и нарушава нор-
малната експлоатация на депата 
и системите за оползотворяване 
на отпадъци.

В мобилния събирателен пункт 
може да предадете отпадъ-
ци като: перилни и почиства-
щи препарати, домакински уре-
ди, масла, батерии, фармацев-
тични продукти, бои, лакове, бо-
яджийски материали, фотограф-
ски материали, музикални уред-
би, игрови конзоли, играчки с ба-
терии и др.

На покрива на закрития 
басейн са монтирани 170 
соларни панела със съот-
ветното оборудване и e 
осигурено ново енергийно 
ефективно осветление. Со-
ларната система ще спести 
39 000 килограма въглеро-
ден диоксид на година и ще 
произведе електричество, 
достатъчно за зареждането 
на 5 000 000 смартфона. 

Проектът е реализиран 
в партньорство с Община 
Созопол.

„Радостни сме, че можем 
да подкрепим Община Со-
зопол в реализирането на 
този проект. Той е пример 
за стремежа ни да допри-
несем за създаването на 
свят с нетно нулеви емисии 
от парникови газове. Про-
ектът е и в синхрон с целта 
на Shell бизнесът ни в све-
товен мащаб да е неутра-
лен по отношение на пар-
никовите емисии до 2050 г. 
или по-рано, в съответствие 
с очакванията на общество-
то и нашите клиенти“, ко-
ментира Камелия Славей-
кова, изпълнителен дирек-
тор на Shell България. 

„С този проект, благо-
дарение на Shell, Созопол 
подава приятелска ръка 
на природата като спестя-
ва над 39 000 кг въглеродни 
емисии годишно и същевре-
менно ще намалим разхо-
дите за електрическа енер-
гия с над 12 000 лв. за същия 
период, а спестените сред-
ства ще можем да пренасо-
чим към важни сфери като 
развитието на спорта и кул-
турата в града“, споделя Ти-
хомир Янакиев, кмет на об-
щина Созопол.

Shell и партньорите й ин-
вестираха близо 2 000 000 
лева през последните чети-
ри години в различни обра-
зователни и социални про-
екти в общините по Южното 
Черноморие. Това включва 
подкрепа за изграждане-
то на иновативния център 
за наука и енергия „Пла-
нетУм“ в Бургас, осигуря-
ване на учебно оборудва-
не за училище „Никола Ва-
пцаров“ в Приморско, как-
то и изграждане на детски 
и спортни площадки в Несе-
бър и Поморие. В допълне-
ние, Shell подпомогна Мин-
но-геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски“ и Со-

фийския университет „Св. 
Климент Охридски“ с ре-
новиране на лаборатории 
и предоставяне на геолож-
ка апаратура.

За Shell България
Shell е международна енер-

гийна компания, която има за 
цел да отговори на нараства-

щите потребности в световен 
мащаб от решения за повече 
и по-чиста енергия по начини, 
които са икономически, еко-
логично и социално отговор-

ни. Shell е на българския па-
зар от 1991 г. и оперира вери-
га от 105 обекта за търговия на 
петролни продукти. Всеки ме-
сец в търговските комплекси 
Shell в България се обслуж-
ват повече от 1 млн. клиенти. 
Компанията разшири своето 
бизнес присъствие в страна-
та и навлезе в дейностите по 
търсене и проучване на нефт 
и природен газ. През второто 
тримесечие на 2019 г. Shell из-
върши безопасно и с грижа за 
околната среда проучвателен 
сондаж в блок „Хан Кубрат“, 
разположен в континентал-
ния шелф и в изключителната 
икономическа зона на Бълга-
рия в Черно море. 

Компанията има водеща 
роля в индустрията с подкре-
пата си за прехода към ниско-
въглеводородно бъдеще. Shell 
България направи важни пър-
ви стъпки, като намали собст-
вените си емисии, използвай-
ки 100% възобновяема енер-
гия в по-голямата част от обек-
тите си, подобри енергийната 
ефективност на своите опера-
ции, инсталира 15 електроза-
рядни станции на своите обек-
ти в партньорство с Eldrive, 
стартира пилотни проекти с 
фотоволтаични клетки.
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Защитете природата! предайте опасните битови 
отпадъци в специализирания мобилен пункт

Стоян Йорданов за-
почва своята спортна 
кариера още като дете 
в с. Росен, където и в 
момента живее със сво-
ето семейство. С вся-

ка своя победа той дос-
тойно представя общи-
на Созопол и спортни-
те традиции в този мъж-
ки спорт. А неговите по-
беди не са малко. Освен 
многобройните победи 
на родния тепих, Стоян 

Йорданов е многократен 
шампион и медалист от 
европейско и световно 
първенство.

В момента той се със-
тезава за "Черноморец" 
- Бургас с треньор Или-
ян Стефанов. Благодаре-

ние на добрата треньор-
ска работа и отличната 
спортна подготовка на 
нашия състезател, отбо-
рът, за който се състеза-
ва Стоян Йорданов, се 
класира на първо място 
в отборната класация.

Стоян Йорданов отново златен медалист

Продълæение от стр.1
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общинският плувен басейн  
в Созопол вече се захранва 

с възобновяема енергия

Басейнът се посещава на година от около 5500 плувци, в т.ч. индивидуални 
плувци, жители и гости на града, ученици на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, въз-
питаници на плувен клуб „Бриз”, професионални спортисти

Голям уСпех 

в борбата!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно изискванията 
на чл.4, ал.2 от Наредбата 
за условията и реда за из-
вършване оценка на въз-
действието върху окол-
ната среда, възложите-
ли: наследници на Иван 
Петков Русинов – Вален-
тин Иванов Русинов и Ма-
ринета Иванова Петкова, 
уведомяват администра-
цията на Община Созо-
пол, засегнатото населе-
ние и РИОСВ-Бургас за 
инвестиционните си на-
мерения, във връзка с 
внасянето на проекти за 
„Промяна на предназна-
чението на сграда за тър-
говия с ид.67800.504.198.3 
в заведение за бързо хра-
нене“ в УПИ VII-830, кв.83 
по плана на гр. Созопол.

За информация: 
Арх. Гергина Ставрева
0898 49 06 28

ГРАфИК НА МОБИЛЕН СъБИРАТЕЛЕН ПУНКТ

22.03.2021 г. (понеделник)
11:00 - 12:00ч. – с. Равна гора, пред Кметството

12:30 - 13:30ч. – с. Росен, пред Кметството

25.03.2021 г. (четвъртък)
9:30 - 11:30ч.- гр. Созопол – нов град, до кита

12:00 - 14:00ч. – гр. Созопол – стар град, до котвата

Телефони за връзка : 0884/ 311 678, 0884/ 311 676
Предайте опасните отпадъци на удобно за Вас място.



като удостоверяват само-
личността си пред секци-
онните избирателни ко-
мисии в страната и извън 
страната с лична карта 
или паспорт, като не се 
изисква удостоверение 
за издаване на лични до-
кументи по чл. 263 от Из-
борния кодекс.

Избирателите с посто-
янен и настоящ адрес в 
две различни населени 
места в страната фигури-
рат в избирателния спи-
сък в съответната сек-
ция по постоянен адрес. 
Желаещите да гласуват 
в секция по настоящ ад-
рес, е необходимо да по-
дадат заявление в Общи-
ната по настоящ адрес за 
вписване в избирателния 
списък там не по-късно от 
20 март 2021 г. по образец 
(Приложение № 12-НС от 
изборните книжа). След 
като лицето бъде вписа-
но в избирателния спи-
сък по настоящ адрес, 
автоматично ще бъде за-
личено от списъка по по-
стоянен адрес и няма да 
може да упражни право-
то си на глас там. 

Заявления за гласува-
не в подвижна избира-
телна кутия за каранти-
нирани лица (Приложе-
ние № 14-НС от изборни-
те книжа) могат да бъдат 
подавани в дните между 
24 и 31.03.2021 г. При по-
даване от упълномощено 
лице, няма законово из-
искване пълномощното 

да бъде нотариално за-
верено.

Заявления могат да бъ-
дат изтеглени от сайта на 
Община Созопол: www.
sozopol.bg.

Заявления се прием-
ат в Център за админи-
стративно и информаци-
онно обслужване (фронт 
офис) при Община Созо-
пол или електронно на 
официалния e-mail адрес: 
obshtina@sozopol.bg.

Във връзка с пред-
стоящите избори на 
04.04.2021 г. за народни 
представители ще бъде 
осигурено дежурство 
на служителите от от-
дел ГРАО (фронт-офис) 
и всички кметства по 
населени места, както 
следва:

- 20.03.2021 г. (събота) 
от 8:30 ч. до 17:15 ч. – за 
подаване на заявления 
за гласуване по насто-
ящ адрес

- 27.03.2021 г. (събо-
та) от 8:30 ч. до 17:15 ч. 
- за подаване на заявле-
ния за отстраняване на 
допуснати непълноти и 
грешки в избирателния 
списък.

В осемте категории на 
конкурса бяха отличени 
над 80 социални работ-
ници от системата на 
Агенцията за социално 
подпомагане, социални-
те услуги към общините 
и общинските админи-
страции.

Росица Карабаджа-
кова е с над 12 години 
професионален опит и 
през годините тя се до-
казва като изключител-
но мотивирана личност, 
която успява да постига 
целите на управлявана-
та от нея организация и 
да подпомага процеса 
на развитие на наста-
нените в дома в с. Атия 

деца и младежи с ув-
реждания. Тя им оказ-
ва силна подкрепа в об-
ластта на преоткриване-
то и развиването на спо-
собностите им с оглед 
на успешното им соци-
ално включване и при-
добиване на умения за 
самостоятелен живот 
извън Центъра. Г-жа Ка-
рабаджакова и нейният 
екип успяват да осигу-
рят на децата и младе-
жите ежедневна подкре-
па в среда близка до се-
мейната, задоволявайки 
и развивайки ежеднев-
ните им потребности – 
образователни, инфор-
мационни и други, орга-
низират свободното им 
време като прилагат ин-

дивидуален подход. Тя 
подкрепя емоционал-
но всички потребители 
като не пропуска да ги 
прави част от различ-
ни социални и културни 
инициативи, организи-
рани както от Община 
Созопол, така и от дру-
ги организации.

Росица Карабаджако-
ва се ползва с голямо 
уважение от своите ко-
леги и се радва на огро-
мната любов на децата 
и младежите в Центъра 
за настаняване от семе-
ен тип в село Атия.

Поздравления за но-
минацията! Желаем ти 
здраве и сили за нови 
професионални пости-
жения!

Това е само началото на екокау-
зата „Посади си дърво“, чрез която 
с видовете дъб и липа ще бъдат за-
лесени общо 75 декара в местност-
та Св. Илия, както и градски зони. 
Към инициативата вече се присъе-
диниха учениците от ОУ „Христо Бо-
тев“ гр. Черноморец, като засади-
ха в двора на училището млади фи-
данки от видовете липа, явор и дъб, 
а гост на мероприятието бе кметът 
Росен Деспов. Денят се превърна 
в истински празник, а ентусиазира-
ните деца обещаха да полагат гри-
жи за новозасадените дръвчета. 

От Общинско горско предприя-
тие обещават тепърва да органи-
зират редица събития, предоставя-
щи възможността на малки и голе-
ми да засадят дърво и дарят добро 
на природата.

Кампанията ще се проведе съ-
гласно приетата Програма за раз-
витие на горския сектор и в съответ-
ствие с Европейската директива за 
развитието на горския сектор.
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Продълæение от стр.1

управителят на ЦНСт - атия 
с престижна номинация от 
министерство на труда и 

социалната политика

„Посади си дърво“ - кампания 
в подкрепа на природата

Продълæение от стр.1

Продълæение от стр.1

общинският плувен басейн  
в Созопол вече се захранва 

с възобновяема енергия

Важно за предстоящите 
парламентарни избори

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно изисквания-
та на чл.4, ал.2 от Наред-
бата за условията и реда 
за извършване на оценка 
на  въздействието върху  
околната среда, възложи-
тели Станислав Иванов 
Георгиев и Гергана Ива-
нова Кирова уведомяват 
администрацията на Об-
щина Созопол, засегна-
тото население и РИО-
СВ-Бургас за инвести-
ционните си намерения 
във връзка с внасянето 
на проекти за „Промяна 
на предназначението на 
обекти за търговска дей-
ност с ид.67800.504.237.1.9 
и 67800.504.237.1.10 в рес-
торант“ в УПИ XVIII-1349, 
кв.44 по плана на гр. Со-
зопол.

За информация: 
Арх. Гергина Ставрева
0898 49 06 28

Уведомление 
за ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 67800.3.119

Валя Василева Лефтерова уведомява за инвести-
ционно намерение за урбанизиране на земеделска 
земя, находяща се в кв. Мисаря, гр. Созопол, за жи-
лищно отреждане съгласно ОУП на Община Созо-
пол.

Уведомление 
за ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.44.35

Валя Василева Лефтерова уведомява за инвестицион-
но намерение за урбанизиране на земеделска земя, на-
ходяща се в местност Мапи, землище на гр. Созопол с 
отреждане за „сгради за отдих и курорт“ съгласно ОУП 
на Община Созопол.



Това се случва след като 
през октомври месец на из-
миналата година в Община 
Созопол постъпи писмо от г-н 
Озалп с предложение да се 
установят трайни отношения 
на побратимяване, които да 
дадат възможност за създа-
ване, развитие и укрепване 
на приятелски връзки. С Ре-
шение №265/17.12.2020г. Об-
щински съвет Созопол под-
крепи идеята и упълномощи 
кмета на община Созопол да 
подпише договор за побра-
тимяване, който да бъде ос-
новата на бъдещо сътрудни-
чество и партньорство, вза-
имна обмяна на информация, 
идеи и добри практики в сфе-
рата на туризма, културата и 
социалните дейности, както и 
популяризиране на община-
та в чужбина чрез участие в 
национални и международни 

форуми и изложения. 
Община Визе е на 55 км от 

центъра на град Къркларели. 
Населението на областния 
център е 14 000, а местните се 
препитават от земеделие, жи-
вотновъдство, горски проду-
кти и приходи от туризъм.

Двете страни заявиха обща 
позиция, че ще работят заед-
но по съвместни инициативи 
и проекти, както и по разра-
ботване на програма за при-
вличане на инвестиции в об-
ластите на сътрудничество.

След официалната среща 
турската делегация бе пока-
нена да разгледа Етнограф-
ския музей, в чиито зали е 
пресъздаден уютът на няко-
гашната созополска къща 
и са изложени традицион-
ни занаятчийски инструмен-
ти, свързани с основния по-
минък на населението - ри-
болов, земеделие, скотовъд-
ство.
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Вестник „Созопол” излиза през седмица в петък.
Редактор: Мария Найденова, тел.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

В житейския си път, след 
висшето образование 
бях сътрудник в адвокат-
ска кантора. Там усъвър-
шенствах работата с доку-
менти, връзката с държав-
ните институции, законови-
те разпоредби.

- Вие бяхте в законода-
телната власт - местното 
самоуправление, сега сте 
от другата страна - в из-
пълнителната власт, а сте 
поел пътя към законода-
телната власт в Парла-
мента. Намирате ли до-
пирни точки, коя прак-
тика ще пренесете в На-
родното събрание и къде 
виæдате своето място?

- В програмата на БСП е 
засегната необходимост-
та от ясна децентрализа-
ция. Като член от екипа на 
кмета г-н Тихомир Янаки-
ев, ежедневно се сблъск-
ваме с някои нови затруд-
нения. Например, дока-
то в миналото един служи-
тел е обслужвал 165 чове-
ка, днес един служител об-
служва 50 човека. Сами на-
правете сметка колко раз-
дута и скъпоплатена адми-
нистрация поддържа влас-
тта! В същото време в пра-
вомощията на кметовете се 
възлагат все повече отго-
ворности, разхвърлени от 

същата тази централна ад-
министрация, но без съот-
ветните ресурси! Местни-
те власти са все по-зави-
сими по отношение на фи-
нансовата и данъчна поли-
тики. Затова аз ще отсто-
явам децентрализирането 
да стане факт! Така ще да-
дем глътка въздух на общи-
ните за свободни финансо-
ви ресурси в поддръжка на 
пътища, осветление, бла-
гоустрояване на градската 
среда, инфраструктурата. 
Мисля, че допирните точки 
не са малко!

- Сам казахте, че сте в 
екипа на кмета г-н Тихо-
мир Янакиев. Преоблада-
ва мнението, че се спра-
вяте много добре с длъæ-
ността директор на ди-
рекция „Управление на 
собствеността, стопан-

ска дейност и проекти“, 
а и видимо тази работа е 
за вас. Какво ви мотиви-
ра да приемете номина-
цията за народен пред-
ставител?

- Най-краткият отговор е: 
При нас е така! Все пак, и 
когато ме поканиха в еки-
па на Тихомир Янакиев, и 
сега, когато моите друга-
ри ме номинираха за депу-
тат, освен задължението да 
приема решението на мно-
зинството, аз получих пъл-
ната подкрепа и на моето 
семейство. Затова и приех 
номинацията!

- Кой всъщност е чове-
кът Йордан Петков?

- Семеен мъж, с две пре-
красни деца - дъщеря ми 
Мая е на 14 години, а си-
нът ми Георги е на 5 годи-
ни. Съпругата ми Марта е 

най-прекрасното нещо, ко-
ето ми се е случило. Роди-
телите ми живеят в Созо-
пол и са пенсионери. Те 
са скромни хора, работи-
ли цял живот и напълно за-
служено, днес се радват на 
своите внуци. Възпитан съм 
да се трудя, мисля, че съм 
добър човек. Не се притес-
нявам да взимам решения 
и да нося отговорност за 
тях, но и аз имам своите 
човешки слабости. Не по-
насям безпардонното дър-
жание на хора, домогнали 
се до властта и липсата им 
на морал. Моралът, напъл-
но забравен в днешно вре-
ме от подобни индивиди, за 
мен е ценност! Богат съм с 
приятели – лични и семей-
ни, и това е радостта на 
ежедневието ми!

Призовавам всички наши 

съграждани, приятели, ко-
леги, да подкрепят промя-
ната, която е толкова нужна 
на всички. За да спрем де-
мографската катастрофа, 
заминаващите за чужбина 
деца, за грижа към безпо-
мощните възрастни хора, 
за нова система на обра-
зование, в която и Ботев, 
и Вазов, и Вапцаров да да-
ват вяра на децата ни, за да 
спрем здравния геноцид, за 

да живеем в справедлива 
държава, Е НУЖНО ВСИЧ-
КИ ДА ГЛАСУВАМЕ! 

На 4 април стари и млади 
да се срещнем пред урните, 
това е наше право! Подкре-
пете ме, Йордан Петков – 
кандидат за народен пред-
ставител с номер 4 в инте-
гралната бюлетина, лична 
преференция 109!

*Платено интервю

Продълæение от стр.1

Продълæение от стр.1

Петков: „Не понасям безпардонното 
държание на хора, домогнали се  

до властта и липсата им на морал“

общините Созопол и визе се побратимиха
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТъПЛЕНИЕ



Интервю на  
Ина ПЕТРОВА

- Г-жо Бойчева, за-
почнахте с първите 
за годината пръска-
ния срещу ларви за 
комари. Защо се случ-
ва сега, обичайно ли е 
това да става в среда-
та на март?  

- Да, извършва се в 
този период на година-
та. Това се прави със 
затоплянето на време-
то и е обичайно за сре-
дата на март. Навсякъ-
де биотопните зони, ко-
ито можем да обхванем, 
ги обработваме.  Това 
са обходните канали 
на Атанасовското езе-
ро, крайбрежните водни 
площи на езерото Вая, 
имаме разпръснати во-
доеми и биотопна рас-
тителност в Приморски 
парк, парк „Езеро“, Гро-
бищен парк. Биотопни 
зони имаме също в кв. 
„Сарафово“, кв. „Край-
морие“, кв. „Д. Езеро-
во“, село Извор и село 
Маринка. 

- Кои територии вече 
са обработени?

- Колегите работят от 

началото на седмицата. 
Обработени са биотоп-
ните зони в бургаските 
солници, в кв. „Сарафо-
во“. Продължаваме от-
ново с района на Бур-
гаските солници. Има-
ме спуснат график и ра-
ботим по него. Въпро-
сът е да няма пороен 
дъжд. Идеята е ларви-
те да не се развият и да 
не се стигне до ражда-
нето на комари. Прави-

хме няколко изследва-
ния и открихме единич-
ни ларви, така че е на-
пълно в реда на нещата 
обработката, която сме 
предприели. Обикнове-
но се започва в ранни-
те сутрешни часове и до 
обяд се приключва.  

- С какъв препарат 
работите, различен 
ли е от миналата го-
дина и безопасен ли 
е за хора, бозайници 
и пчели? 

- Препаратът не е 
нещо различно. Лар-
вицидите, с които ра-
ботим, са „Вектопак“ и 
„Димилин“. Това са био-
логични ларвициди и те 
са абсолютно безвред-
ни за бозайници, птици 
и риби. С тях обработ-
ваме биотопните зони 
– това са водни площи, 
канали и крайбрежни 
тръстикови масиви. 

- Междувременно 
започна косенето на 
тревни площи. Кога 
ще започне третира-
нето и срещу кърле-
жи? 

- От месец април за-
почваме и обработките 
срещу кърлежи, зависи 

времето дали ще ни поз-
воли. Ако има дъждове, 
ще го отложим напред 
във времето. 

- Миналата годи-
на имахме нашест-
вие на мушички. Има-
те ли някакви индика-
ции към момента за 
тях, да очакваме ли да 
ни притесняват и тази 
година? 

- Не мога да кажа. Го-
дина с година не си при-

лича. Една година има 
по-висока популация на 
един вид инсекти, дру-

га година – на друг вид. 
Имаме решението сре-
щу тях, подготвени сме. 

Миналата година общи-
ната закупи генератори, 
много мощни. Надяваме 

се много успешно да ги 
ползваме в борбата с 
инсектите.

Чф
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ционна станция – Бургас. Общинското дру-
жество е специализирано в областта на 
контрол на вредни насекоми и гризачи, вле-
чуги, складови вредители и птици. Разпо-
лага със съвременна техника и препара-
ти за обработки срещу хлебарки, мравки, 
мухи, гризачи и всички складови неприя-
тели. Специалистите му притежават съот-
ветните разрешителни за провеждане на 
мероприятия по дезинфекция, дезинсек-
ция, дератизация и фумигация.

Събеседник

Нели Бойчева:

Започнахме наземни  
пръскания срещу ларви на комари

• „Обработват се биотопни зони до водни площи, 
канали и крайбрежни тръстикови масиви“, казва 
управителят на Дезинфекционна станция
• През април започват въздушните третирания

15.03.2021(понеделник)
Обработка на биотопи в района на 

Бургаски солници.
Обработка на биотопи от Бургаски 

солници до Конната база.

16.03.2021 (вторник)
1. Обработка на биотопи от Конната 

база до сервиз „Ситроен“.
2. Обработка на биотопи в кв. „Са-

рафово“.

17.03.2021 (сряда)           
1. Обработка на биотопи от сервиз 

„Ситроен“ до Бургаските солници.                                      

18.03.2021 (четвъртък)           
1. Обработка на пръснати водоеми и 

биотопна растителност в Приморски 
парк и парк „Езеро“.  

2. Обработка на биотопи от „Метро“ 

в посока Ветрен, 5-и километър (зад 
АПК „Христо Ботев“).

19.03.2021(петък)
1. Обработка на биотопи в Гроби-

щен парк .

22.03.2021(понеделник)
1. Обработка на канал между езеро 

Вая и пристанище Бургас.
2. Обработка на биотопни дупки и 

част от разлива на езерото между 
„Мосю Бриколаж“ в южна посока.                                                          

23.03.2021 (вторник)
1. Обработка на канала в Южна про-

мишлена зона и прилежащата расти-
телност в кв. „Победа“ и Корабостро-
ителен завод.

2. Обработка на биотопи в кв. „Край-
морие“.

24.03.2021 (сряда)
1. Обработка на биотопи около поде-

ление „Лозово“, „Топлофикация“ и Раз-
пределителна гара.

2. Обработка на биотопи от СОМАТ 
в посока Долно Езерово, канални би-
отопи в Долно Езерово.      

25.03.2021 (четвъртък)
1. Обработка на биотопи езеро Вая - 

от СОМАТ до поделение „Капчето“.        
1. Обработка на биотопи от поделе-

ние „Капчето“ към Горно Езерово.

26.03.2021 (петък)
1. Обработка на биотопи от помпе-

на станция „Меден рудник“ към пре-
ливника. Биотопни зони с. Маринка и 
с. Извор.

2. Обработка на биотопи към мест-

ността Пода – Приют за безстопан-
ствени кучета.

Биоцидните препарати, с които ще 
се провежда третирането срещу лар-
ви на комари, са:

Димилин 2 ТБ, разрешение №0574-
5/28.11.2016, доза: 1 табл./4 куб. м 
вода

Димилин 15 СК, разрешение №1737-
2/28.11.2016, доза: 0.017-0.035 л/дка

ВектоБак 12 АС, разрешение №0902-
2/17.07.2015, доза: 0.050 л/дка

Забележка: 1.“Дезинфекционна стан-
ция – Бургас“ ЕООД си запазва право-
то да променя графика в зависимост от 
метеорологичните условия – силен вя-
тър, дъжд и други.

Г Р А Ф И К
за ларвицидна обработка на биотопи на територията на гр. Бургас  15.03. – 26.03.2021



Дона МИТЕВА

Логично е в женския ме-
сец март, покрай празни-
ка на майката и жената, 
да се говори повече и от 
различни аспекти за май-
чинството. Но с мъж, и то 
болничен психолог, да се 
дискутира, е наистина ин-
тересно. 

Освен идеализирания, 
захаросан и напудрен об-
раз на усмихнати бремен-
ни жени и усмихнати ма-
ми, кърмещи бебетата си, 
има и други образи, по-
казващи майчинството. За 
тях трудно се говори. Има 
състояния, които не могат 
да се обяснят, има болка, 
страх, безотговорност, 
или пък нещо дълбоко за-
кодирано, което води до 
странни реакции – и всич-
ко това пак е майчинство. 
Делнично, понякога бол-
нично, плашещо…

За тези по-различни ас-
пекти на най-прекрасното 
преживяване за всяка же-
на – майчинството, разго-
варяме с психолога на 
УМБАЛ – Бургас Мартин 
Пъйков. От пет години той 
упражнява професията си 
в бургаската болница, ка-
то преди това се е занима-
вал за кратко с превенция 
на изоставянето на деца, 
а също така е бил и учили-
щен психолог. Той е за-
вършил клинична психо-
логия в Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охрид-
ски” и има богат опит при 
работата с пациенти от 
различни възрасти.

Разговорът започва при 
ясната уговорка, че кон-
кретни случаи няма да се 
изтъкват, съобразно лич-
ната тайна на жените, кои-
то, попадайки в болница-
та, са потърсили неговата 
помощ. 

„Майчинството често се 
идеализира  –  от реклами, 

от екрани ни гледат усмих-
нати бременни, които хо-
дят на йога, подкрепяни от 
съпрузите си. После тези 
жени са отново усмихна-
ти, с прически, с грим след 
раждането, гушнали мал-
ките бебета и кърмещи ги. 
Всичко това е далече от 
действителността в много 
от случаите“, подхваща 
разговора психологът. 

Майчинството е уникал-
но по своята същност, то е 
превратен момент в живо-
та на жената най-вече, но 
и на хората около нея. 
Страхът е част от този 
превратен момент. „Нес-
лучайно в миналото наши-
те деди са наричали бре-
менната жена „трудна“. Тя 
е трудна за околните и 
най-вече за съпруга си – 
да се понасят настроения-
та й от бушуващите хормо-
ни. Но е трудно и за нея, 
защото обществото я на-
товарва с надеждата за 
новия човек и ценностите 
на дадената общност, кои-
то този човек трябва да 
има“, подчертава Пъйков. 

Младата жена, която 
наскоро е станала майка, 
в реалния живот често  е 
недоспала, чорлава, с кръ-
гове под очите понякога. В 
главата й бушуват проти-
воречиви мисли. Притес-
няват я много въпроси. И 
това пак е образът на май-
чинството.

Има и друг образ на 
майката – беглец: да избя-
гаш от родилното, изоста-
вяйки бебето си часове 
или ден след като си го 
родила. 

Такива случаи има в 
бургаското родилно на 
УМБАЛ. Макар и да не ра-
боти пряко с майките кан-
дидат-бегълки, които пре-
ди раждането понякога да 
заявяват намеренията си, 
нито да влиза в пряк анга-
жимент по осигуряване 

дом на новородените бе-
бета, Пъйков изразява 
становище, че обикновено 
ромки изоставят бебетата 
си. „Главно икономически 
фактори влияят, пробле-
мът не е чисто психологи-
чески. За да изостави бе-
бето, значи преди него 
има  много деца, някъде 
7-8. Въпреки че се знае, че 
за ромите децата носят 
дивиденти, за да има изо-
ставяне, за мен това озна-
чава, че семейството из-
немогва“. 

Отворен остава въпро-
сът за отговорността и ли-
чностния родителски ка-
пацитет на такава майка. 
Макар майчиният инстинкт 
да е относително понятие 
и раждането като акт да 
не прави автоматически 
една майка родител, под-
чертава психологът.

„Раждането е да заста-
неш на вратата, а роди-

телството е да влезеш въ-
тре в стаята. Жената в то-
зи момент е между две ре-
алности - между своята 
майка и ролята тя да бъде 
майка. Една жена да се 
почувства майка, трябва 
да приеме примера от 
своята майка – това е на 
подсъзнателно ниво и да 
развие себе си на тази ос-
нова. Нейното минало на 
дъщеря я препраща към 
бъдещето й на майка“, ри-
сува картината на прехо-
да и осъзнаване на май-
чинството Пъйков.

Разминаването между 
фантазия и реалност, оч-
акванията на двамата ро-
дители за идеалния образ 
на тяхното бебе - често 
прави майката тревожна. 
В главата й се върти въ-
просът: „Добра майка ли 
съм?“. Микротравми, за 
които и двамата родители 
едва ли  си дават сметка, 
че са нанесени, често во-
дят до следродилната де-
пресия. Такава родилка 
не е комфортна за работе-
щите в отделението. Тя ги 
притеснява често, без ви-
дими поводи, държи се не-
адекватно.

„Има случаи, в които 
майката отказва да е в ед-

на стая с бебето си, защо-
то не знае как да реагира 
спрямо него. Тук не става 
дума за лоша или добра 
майка. Не са толкова чес-
ти тези случаи, но ги има. 
Жената е издигнала бари-
ера и не може да осъщест-
ви контакт с бебето си“, 
описва случай психологът. 
Екипът на родилното чес-
то се справя сам с подоб-
на тревожност, подхож-
дайки с повече внимание 
към жената. 

От психологическа под-
крепа се нуждаят родите-
ли, чиито деца са родени 
недоносени. Но ако пред-
варително се знае, че де-
тето ще се роди прежде-
временно и това е добре 
обяснено на майката, не 
се създават проблеми. „В 
такива случаи родителите 
влагат доверие в лекар-
ския екип, знаят, че бебе-

то ще бъде в кувьоз дока-
то наддаде. По-стресира-
що е когато новороденото 
е с някакво заболяване – 
да кажем синдром на Да-
ун. Тогава родителите пре-
минават както ние, психо-
лозите, казваме - през 
етап „на траур по загубе-
ната идея за образа на де-
тето“. Получава се срив и 
хората трябва да се адап-
тират към новата реал-
ност. Да преосмислят сво-
ето дете и да направят не-
говия нов образ“, разказ-
ва Пъйков. 

Въпреки проблема, мал-
ко са семействата, които 
изоставят своите бебета, 
белязани от някакво забо-
ляване. Има случаи да го 
направят и след няколко 
дни да се върнат, преос-
мислили решението, и да 
си вземат бебето. Тези хо-
ра преминават през голя-
ма палитра на чувства. 
Има и такива случаи при 
сега напредналата меди-
цина да се установи, че 
плодът е с Даун и лекари-
те да препоръчат той да се 
премахне. Родителите от-
казват и поемат кръста си 
да отгледат своето дете.

„Когато ходя в родилно-
то, не е за хубаво. Обикно-
вено това е при загуба на 
плод. Тогава жените са в 
ступор и не знаят как да 
реагират. Има случаи, в 
които с години са правили 
опити за бебе. И също та-
ка с години са градили об-
раза на своето дете и в 
един момент се срутва 
всичко. Това са най-труд-
ните консултации“, при-
знава психологът. 

Това, което прави, е да 
предостави поле за осъз-
наване на преживявания-
та на родителите. „Под-
крепям ги, че са в правото 
си да изпитват всякакви 
чувства. Няма как да сло-
жат розови очила тези хо-
ра. Съветвам близките им 
да са умерени в подкрепа-
та си към тях. Да оставят 
пространство на майка-
та“, разказва за най-теж-
ките моменти от работата 
си Пъйков. И за да не е 
толкова тежък разговорът, 
насочва вниманието към 
емоционалната дистан-
ция, която е необходима, и 
ролята на бащата -  факто-
ри, необходими за психи-
ческото здраве на бебето 
и на цялото семейство. И 
как бащата е необходима-
та част във връзката на 
бебето с майката.

А за болките, притесне-
нията, често неизречените 
въпроси, които са като 
ураган в главите и телата 
на бременни, родилки и 
техните сини половинки, 
психологът на болницата 
казва: „Когато  умът стра-
да, тялото е съпричастно“ 
и без да се натрапва обоб-
щава, че именно в такива 
моменти са нужни хората 
с неговата професия. Оне-
зи, които не натрапват го-
тови модели на поведе-
ние, но деликатно помагат 
да се намери посоката, 
онази, която ще помогне 
да се пренареди делникът 
на майчинството, да се ос-
ъзнае самото то и да се 
получат отговори на труд-
ните на вид въпроси.
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ОбществО
Майчинството  
през погледа на мъжа 
4 Мартин Пъйков, психолог в 
УМБАЛ - Бургас разказва
4 „Раждането е да застанеш 
на вратата, а родителството 
е да влезеш вътре в стаята“, 
казва той

Шокът от раждането на не-
доносено дете е голям. Често 
семействата се нуждаят от 
подкрепата на психолог

Идеалните образи, кои-
то всички си изграждат



Михаил КОЛЕВ

Махмуд ал Байруми вече 
28 години не може да получи 
българско гражданство. По-
пулярният участник от кули-
нарното предаване „Мастър-
шеф“ обаче няма намерение 
да се отказва, за да придо-
бие така нужния му доку-
мент. Въпреки че това може 
да стане по „втория начин“, 
той иска всичко да бъде ле-
гално, без да се налага да 
дава пари на ръка, за да му 
бъде свършена услугата.

Неволите му започват, ко-
гато избухва войната в Ку-
вейт през 1990-1991 година и 
на власт идва Саддам Хюсе-
ин. Тогава неговото семей-
ство напуска арабската дър-
жава и отиват като бежанци 
в Сирия, с намерението да 
спасят животите си, но не и 
да се установяват трайно 
там. Точно в тази страна се 
крие и разковничето за бъл-
гарското гражданство, което 
все още не може да бъде да-
дено на Махмуд. В Сирия 
той и семейството му оста-
ват 6 месеца, без каквито и 
да било документи в себе си. 
Сирийците им издават „па-
саван“ (временен паспорт), 
който не се води междуна-
роден. За да го придобие, Ал 
Байруми трябва обаче да хо-
ди задължително в сирийска 
казарма, като няма право на 
отказ. Това кара родителите 
му да вземат решение за 
емиграция в България и така 
те се установяват в Бургас. 

Съвсем логично, избирай-
ки България за свой нов дом, 
искането на Махмуд и него-
вите близки е, те да придо-
бият наше гражданство. И 
тук започват ядовете за мъ-
жа от палестински произ-
ход, които нямат край и до 
днес. Оказва се, че няма как 
да получи БГ гражданство, 
докато е с „пасаван“, изда-
ден му от Сирия. Парадок-
салното е, че не той може да 
се откаже от въпросния вре-
менен паспорт, а само си-
рийска държава има право-
мощията и може да стори то-
ва. По думи на Махмуд оба-
че, от сирийското посолство 
нямат интерес да спрат да 
му издават документа. При-
чината е, че всички прите-
жатели на пасаван трябва 
на всяка година и половина 

да отидат до сирийското по-
солство и да заплатят по 200 
евро, за да им бъде подно-
вен. Ако не го направят – ня-
ма как да им бъде издадена 
лична карта.  

„Това си е направо рекет 
от страна на сирийците. Ни-
що не мога да направя, след 
като те не се отказват от 
мен. Аз нямам това право. 
Заради това, че съм бил 6 
месеца в Сирия, просто за 
да избягаме от войната в Ку-
вейт, съм обвързан със си-
рийците вече 28 години и не 
мога да стана български 
гражданин“, казва още той.

Самото отказване от па-
савана няма да му даде ав-
томатично българско граж-
данство, но поне няма и да 
му бъде пречка, за да бъде 
започната процедурата за 
издаването му на статут за 
лице без гражданство. След 
това вече той ще може да 
кандидатства за БГ паспорт. 

Махмуд на няколко пъти е 
повдигал въпроса и пред 
българските институции. 
Разочарован е, че не полу-
чава нужната подкрепа от 
тях. Пращал е молби до от-
дел „Миграция“, преминал е 
през всички необходими ад-
министративни процедури, 
за да кандидатства за наш 
паспорт. Накрая обаче отго-
ворът винаги е един и същ – 
трябва отказ от сирийския 

временен документ и едва 
тогава ще може да бъде 
стартирана процедурата. 
Сега статутът му е на посто-
янно пребиваващ, но жела-
нието му е той да бъде при-
низен на лице без граждан-
ство, за да може да не пла-
ща за сирийски пасаван, а 

да получи български такъв.
„Искам да бъда български 

гражданин. Чувствам Бълга-
рия като моя родина, тук е 
преминала по-голямата част 
от живота ми. Тук работя и 
плащам данъци, имам посто-
янен адрес, създал съм се-
мейство. Обидно е, когато 

други чужденци, които са 
със статут на бежанци, полу-
чават българско граждан-
ство за 2 години, при поло-
жение че за подобно нещо 
процедурата е 5 години. Аз 
лично знам за такива слу-
чаи. Всеки може да се досе-
ти как става това“, намеква 
фитнес инструкторът.

Той също неведнъж се е 
сблъсквал с подобен про-
блем – да си плати на когото 
трябва, за да приключат мъ-
ките му. По информация на 
Махмуд има адвокати, които 
се занимават само с подоб-
ни като неговия казуси. Та-
рифата била 10 000 лева, но 
Ал Байруми и съпругата му 
нямат тази финансова въз-
можност, а и не е сигурно, 
че даден юрист ще доведе 
нещата до положителна фи-
нална развръзка. Затова и 
подобен ход си е доста рис-
кован. 

Срещу 20 000 на 
черно получаваш 
гражданство

На черно пък цената вари-
рала до 20 000 лева и всичко 

се решавало в рамките на 
месец. Поне така са казва-
ли познати на Махмуд, кои-
то са имали неговия про-
блем. Самият той обаче до-
сега не се е сблъсквал с то-
ва, но е категоричен, че ня-
ма да прибегне до този ме-
тод, за да сложи край на мъ-
ките.

„Живеем прекалено чест-
но, за да пробваме по този 
начин да се реши пробле-
мът, нито пък разполагаме с 
толкова пари. Имаме съмне-
ния, че всичко се прави по 
трудния начин, за да те на-
карат да си платиш нелегал-
но. Цял Бургас го познава, 
от дете е тук. Той се чувства 
българин и иска да бъде та-
къв. Болно му е, че от отдел 
„Миграция“ не се застъпиха 
за него и оставиха всичко в 
ръцете на сирийците, които 
в момента се явяват като 
собственици на неговия жи-
вот, а той по никакъв начин 
не е свързан с тяхната дър-
жава, освен че е намерил 
временно подслон там. Хо-
ра, които не знаят нито дума 
български и къде се намира 
България, получават наше 
гражданство, а той – не, ко-
ето още повече го разоча-
рова“, разказва съпругата 
на Махмуд – Марина. 

Тя добавя, че всичко това 
е създавало на мъжа й мно-
го главоболия през години-
те. На три пъти заплатата му 
е била запорирана, заради 
забавяне в издаването на 
лична карта. 

И макар да се чувства 
българин, да живее от 28 го-
дини тук и да крои планове 
за бъдещето си в България, 
той в момента е със статут 
на постоянно пребиваващ. 
Затова е й необходимо из-
карването на сирийския па-
саван. Махмуд иска статутът 
му да бъде принизен на 
„безгражданство“, като по 
този начин ще може да кан-
дидатства по-лесно за бъл-
гарски паспорт. 

Въпреки всички спънки, 
Махмуд ал Байруми твърдо 
заявява, че нищо няма да го 
спре в търсенето на спра-
ведливост по законния на-
чин, каквото и да му коства 
това. А целта му е само една 
– да бъде българин по доку-
менти, защото по душа от-
давна е такъв.
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БългарИновите

Махмуд от „Мастършеф“ 
вече 28 години се бори  
за българско гражданство
„Тук премина голяма част от живота ми, чувствам  
страната моя родина“, казва известният бургазлия

ОБЯВЛЕниЕ

ОБЩИНА РУЕН със седалище и адрес на управление 
на дейността: с. Руен, 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. 
„Първи май“ 18 и с ЕИК 000057211 на основание чл. 
124а, ал. 2 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява, 
че е издадена Заповед РД-08-68 / 11.03.2021г., с която се 
разрешава изработване на проект за подробен устрой-
ствен план (ПУП) в съставки – план за регулация (ПР) и 
план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален 
обхват поземлен имот (ПИ) 3 по неодобрения кадастра-
лен план на с. Соколец, общ. Руен, обл. Бургас.

Махмуд няма намерение да се отказва, за да стане и по документи българин

Съпругата му Марина е плътно до него в битката му за наше гражданство

ОБЯВа

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Диана Дамя-
нова и съсобственици, уведомяват всички заинтересу-
вани физически и юридически лица, че имат следното 
инвестиционно предложение за: „Изграждане на вилни 
сгради в поземлен имот с идентификатор 48619.2.871 по 
КК на гр. Царево, м. „Диньов гьол“, Община Царево“.

Лице за контакти: Атанас Стоянов-пълномощник
Тел.: 0888249456

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „АРКУТИНО“ ЕАД, уведо-

мява всички заинтересувани физически и юридически лица, че 
има инвестиционно предложение за изграждане на: „Локална пре-
чиствателна станция в ПИ с идентификатор 67800.47.71 за бито-
ви отпадъчни води от съществуващи сгради в ПИ с идентификато-
ри 67800.47.73 и ПИ 67800.47.72 и отвеждащ колектор за пре-
чистени води от ЛПСОВ до изливна шахта в ПИ 67800.47.48 по КК 
на гр. Созопол, м. „Аркутино“, Община Созопол“.

Лице за контакт: Пламен Тумбаков - пълномощник
Тел.: 0898 533 862



Михаил КОЛЕВ

„Смятам, че имаме всич-
ки шансове да спечелим 
Купата на България, както 
и да станем отново шам-
пиони. С всеки изминал 
мач намираме своя ритъм 
на игра и постепенно въз-
връщаме облика си, кой-
то желаем.“ Това обяви 
треньорът на „Нефтохимик 
2010“ (Бургас) Николай 
Желязков. Още преди на-
чалото на сезона от щаба 
на бургазлии ясно заяви-
ха своите цели, които са 
именно завоюването на 
Купата и титлата. 

Въпреки тежкия период, 
през който мина клубът, 
след като целият състав, 
включително и треньори-
те, бяха повалени от 

COVID-19, Желязков е убе-
ден, че поставените цели 
могат да бъдат изпълне-
ни.

Късно снощи „Нафтата“ 
се изправи в полуфинален 
двубой от Купата за Бъл-
гария срещу „Хебър“ (Па-
зарджик). Развръзката от 
интригуващия мач и кой 
вдигна Купата четете в 
следващия ни брой. При 
евентуален успех бургаз-
лии ще срещнат днес на 
финала победителя от 
двойката „Монтана“ - 
„Добруджа 07“ (Добрич). 
Домакин на финалите за 
Купата е Пазарджик. От 
„Хебър“ демонстрираха 
завидно самочувствие 
преди срещата с „Нефто-
химик“, като се заканиха 
да защитят трофея, който 

спечелиха миналата годи-
на. 

„Ще се борим до по-
следни сили, но ще запа-
зим Купата в Пазарджик, 
защото нашата зала е на-

шата крепост!“, написаха 
„тигрите“ на своята стра-
ница в социалната мре-
жа. 

В миналогодишния фи-
нал за Купата те се нало-

жиха с 3:0 именно над 
„Нефтохимик“ и сега бур-
газлии са решени да взе-
мат реванш от своя съпер-
ник, и то на негов терен. 
В тима на Николай Желяз-

ков няма контузени игра-
чи и той ще може да раз-
чита на всички налични 
волейболисти. 

В шампионата на Супер-
лигата при мъжете „Наф-
тата“ приключи редовния 
сезон на трета позиция с 
27 точки. Желязков опре-
дели сезона като „много 
странен“.

„Голяма пауза, много за-
болели от коронавирус иг-
рачи и треньори, сгъстен 
цикъл от мачове. Опреде-
лено такъв сезон досега 
не е имало в историята на 
българския волейбол. На-
дявам се, че във финална-
та фаза по време на плей-
офите ще играем още по-
добре, за да станем отно-
во шампиони“, каза още 
треньорът на „Нефтохимик 
2010“.

В четвъртфинален плей-
оф бургазлии ще имат за 
съперник завършилия на 
шесто място „Добруджа 
07“. Играе се на размене-
но гостуване до 2 победи 
от 3 мача. Шампионите 
имат домакинско предим-
ство, заради по-доброто 
си класиране в редовния 
сезон.
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Михаил КОЛЕВ

Двама играчи на „Чер-
номорец“ ще пропуснат 
домакинството срещу „Ро-
зова долина“. Двубоят от 
22-рия кръг на Трета юго-
източна е утре от 15 часа. 
Поради наказание ще от-
съства Нуретин Пюскюлю, 
а от контузия все още се 
възстановява халфът Мус-
тафа Мустафа. В тима се 
завръща защитникът Сто-
ян Вергиев, който имаше 
разтежение и пропусна 
предната среща на „аку-

лите“ със „Спартак“ (Плов-
див).

Двубоят на бургазлии 
срещу „розите“ е от из-
ключително значение. В 
момента „Черноморец“ 
продължава да се намира 
на първо място в класира-
нето, но след две поредни 
равенства разликата с 
втория, „Марица“ (Плов-
див), вече е само една точ-
ка. При евентуална дома-
кинска издънка играчите 
на Малин Орачев могат да 
сдадат лидерската пози-
ция, ако пловдивчани спе-

челят визитата си на „Из-
вор“ (Горски извор). 

Въпреки че в два поред-
ни мача „акулите“ нямат 
победа и отбелязан гол, 
обстановката в тима е спо-
койна преди домакинство-
то на „Розова долина“. 
Срещу този съперник е 
единствената загуба до 
момента в шампионата за 
бургаския клуб. Двата ти-
ма се срещнаха в контро-
ла през тази зимна пауза, 
играна в град Твърдица, 
като „Черноморец“ успя 
да спечели с 3:1

„Нефтохимик“ (Бургас) най-на-
края успя да приключи мач без за-
губа. „Шейховете“ завършиха 0:0 
като домакини на „Литекс“ (Ловеч) 
в двубой от 23-ия кръг на Втора ли-
га. С идването на новия треньор 
Людмил Киров веднага си проли-
ча положителната промяна в игра-
та на бургазлии. Това бе първа спе-
челена точка за „Нафтата“ от 20 но-

ември 2020 година, когато те успя-
ха да надвият като гости „Септем-
ври“ (Симитли) с 1:2. След равен-
ството „Нефтохимик“ продължава 
да се намира на последно място в 
класирането, с актив от 8 точки. 
Следващият мач на „шейховете“ е 
на 5 април, когато те приемат от 17 
часа тима на „Пирин“ (Благоев-
град).

„Нефтохимик“ най-накрая не загубиЧф

ВОЛЕЙБОЛ

Николай Желязков: Имаме сили  
да спечелим Купата и титлата

ФУтБОЛ

Две „акули“ аут за мача 
с „Розова долина“„Черноморски фар“

За поредна година теж-
коатлетите от клуба по 
вдигане на тежести „Чер-
номорец“ регистрират от-
лично представяне на 
Държавното лично-отбор-
но първенство - първи 

кръг, за всички възрасто-
ви групи, който се прове-
де от 9 до 13 март в Асе-
новград. Богатият урожай 
включва 18 първи, 12 вто-
ри и 3 трети места в мно-
гобоя и в отделните дви-
жения - изхвърляне и из-
тласкване за възпитани-

ците на треньорите Дими-
тър Ковачев, Жанета Ге-
оргиева и Марина Райко-
ва. Първенци в многобоя 
и в двете движения при 
кадетките до 15 години 
станаха Габриела Михай-
лова в кат. 45 кг, Ивелина 
Вълкова до 49 кг и Дени-
ца Моллова при 71-кило-
грамовите, а при кадети-
те до 15 години Диян Ан-
гелов до 61 кг и Юзем Ма-
хмуд до 102 кг. Денис Али 
триумфира като първенец 
при кадетите до 17 години 
в кат. до 67 кг. На втори 
места се наредиха Ивона 
Маринова при момичета-
та до 13 години в кат. до 
40 кг, Даяна Янчева до 49 
кг при девойките до 20 го-
дини, както и Дуан Сер-
кан до 73 кг и Георги 
Чиглайски до 85 кг при 
юношите до 20 години. 

„Благодаря на състеза-
телите за старанието в 
подготовката, въпреки 
пандемията, на техните 
родители, затова, че не-
прекъснато ги подкрепя-
ха. Успехите нямаше да са 
факт без финансовата по-
мощ на Община Бургас и 
ОП „Чистота“. Ще продъл-
жаваме да преследваме 
челните позиции и на 
следващите държавни 
първенства през година-
та“, заяви старши тре-
ньорът на бургаските теж-
коатлети Димитър Кова-
чев.

Торба медали за щангистите  
на „Черноморец“ в Асеновград

Наставникът на бургазлии вярва, че тимът му отново ще стане шампион, въ-
преки тежкия сезон

Почетният гражданин на Бургас Димитър Кова-
чев е като ковачница за успешни щангисти

„Сезонът бе доста луд 
заради ситуацията  
с COVID-19”, каза още 
треньорът на шампионите
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"Пристанище Бургас" ЕАД, 
на основание с чл. 29, ал.2 и 
Приложение  №1 към Правил-
ника за прилагане на Закона 
за публичните предприятия, 
Протоколно решение № ПД-
41/24.02.2020 г. и ПД 
-196/08.10.2020 г. на Минис-
търа на транспорта, инфор-
мационните технологии и съ-
общенията и Заповед Изпъл-
нителния директор на "Прис-
танище Бургас" ЕАД, обявява 
търг с тайно наддаване за от-
даване под наем на недвижи-
ми имоти, собственост  на 
“Пристанище Бургас” ЕАД”, 
намиращи се  в гр.Несебър, 
ул.”Мена”№8а, представля-
ващи почивна база(два броя 
къщи за гости) с общо РЗП 
612.49 кв.м. и дворно място 
от 331 кв.м., частна държав-
на собственост ведно с на-
миращите се в сградите дъл-
готрайни материални активи, 
собственост на “Пристанище 
Бургас” ЕАД.

Повече информация може 
да откриете на интернет стра-
ницата на дружеството www.
port-burgas.com.

Вид на търга - с тайно над-
даване.

Срокът за закупуване на 
тръжна документация е до 
16.30 часа на 30.03.2021 г.  

Срокът за подаване на за-
явленията за участие е до 
16.30 часа на 31.03.2021 г. 

Заявления, постъпили след 
този срок, не се разглеждат. 

Търгът ще се проведе на 
01.04.2021 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупу-
ва тръжната документация е 
административната сграда на 
"Пристанище Бургас" ЕАД, 

етаж 3-ти, стая № 305.
Размерът на таксата за по-

лучаване на тръжната доку-
ментация е 50 /петдесет/ ле-
ва, без ДДС /невъзстанови-
ми/.

Размерът на депозита е оп-
ределен в правилата за про-
веждане на търга.

Време и начин за оглед на 
обекта – след предварително 
уточнение, всеки работен ден 
от 10.00 до 16.00 часа в рам-
ките на срока, предвиден за 
подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: 
тел. 056/82 23 01 – Величка 
Бурлакова – организатор зве-
но „АСУ”.

Заявленията се подават в 
деловодството на „Приста-
нище Бургас" ЕАД в запеча-
тан, непрозрачен плик, вър-
ху който е отбелязано пъл-
ното наименование на търга 
за който се участва, името, 
точен и актуален адрес на по-
дателя, адрес за кореспон-
денция, телефон и по въз-
можност факс и/или електро-
нен адрес. Предложенията се 
адресират: гр. Бургас, "Прис-
танище Бургас" ЕАД, ул. 
„Княз Александър Батенберг” 
№ 1, за Търг с тайно надда-
ване за отдаване под наем 
на недвижими имоти, соб-
ственост  на “Пристанище 
Бургас” ЕАД”, намиращи се  
в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а, 
представляващи почивна 
база(два броя къщи за гос-
ти) с общо РЗП 612.49 кв.м. 
и дворно място от 331 кв.м., 
частна държавна собстве-
ност ведно с намиращите се 
в сградите дълготрайни ма-
териални активи.

ОБЯВЛЕНИЕ

„Черноморски фар“

Развитие на туризма в областта, ут-
върждаване на община Средец като 
дестинация на четири сезона с уника-
лен продукт. Това обсъдиха кандидати-
те за народни представители от ГЕРБ 
Димитър Бойчев, Деница Николова, и 
Галя Желязкова в Дебелт. Те се срещ-
наха с ръководството на Национален 
архитектурен резерват „Деултум“ и кме-
та инж. Иван Жабов. 

„В националната ни програма пред-
лагаме гъвкав механизъм на публично-
частно партньорство, който да гаранти-
ра свобода за привличане на инвести-
ции. Така ще се акумулират средства 
за обекти като „Деултум“ и ще има об-
вързаност с регистър на туристически-
те места в областта. Този „фонд“ ще бъ-
де за социализация, инфраструктура, 
развитие и реклама на новооткрити кул-
турно-исторически обекти. Подобна 
форма на подкрепа ще е много навре-
менна и в помощ за развитието на ту-
ризма“, коментира Димитър Бойчев.

Деница Николова подчерта, че бъде-
щето на туризма е в партньорството 
между общините. „Чрез правилно оф-
ормена проектна идея, която да защи-
тите пред Регионалния съвет, няма да 
имате ограничения за финансиране. Ще 
се възползвате от ресурсите на големи-
те общини като капацитет и експерти-
за. Изграждането на четирилентов път 
Бургас - Средец ще даде тласък за мно-
го възможности в тази посока. Ще тър-
сите връзка с бизнеса, ще заложите на 

промотиране на местните продукти“. 
Представена бе и друга идея – за ед-

нократно финансиране за 50 хил. лв. на 
компания за проекти и внедряването 
им в туристическата индустрия. Така ще 
се стимулират иновативните решения в 
сектора. Въпреки пандемията, от „Де-
ултум“ отчитат ръст на посетителите 
през 2020 г. Интерес има от детски гра-
дини, училища и университети, с тях се 
работи по различни програми. Има и 
проект за ограда на комплекса, която 
ще помогне за съхранението и рестав-
рацията. Галя Желязкова коментира, че 
е обсъдена идея за подсилване на ре-
кламата с работещото мобилно прило-
жение в партньорство с община Бургас. 

Целта е то да разшири обхвата си и да 
приобщи други общини в Бургас. 

Кандидатите на ГЕРБ провериха на 
място ремонта на читалище „Светлина 
1924“. То е най-голямото в общината, на 
приземния етаж ще е залата за тради-
ционни занаяти, а над нея - кинозала. 
Ще има художествена галерия, инфор-
мационно-административен офис, твор-
ческо студио. Читалището се обновява 
по Програмата за трансгранично съ-
трудничество "Интеррег" в партньорство 
с община Визе, Турция. Стойността на 
проекта е 492 463,30 евро безвъзмезд-
на финансова помощ, като средствата 
за община Средец, която е водеща по 
проекта, са 269 938,67 евро.

ГЕРБ: Подкрепяме туризма в Средец чрез нови 
програми и четирилентов път до Бургас 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ



Дона МИТЕВА

„Ние сме доволни, че 
семейството на сина 
ми има номинация за 
„Оскар“, но по-довол-
ни сме от това, че стана 
професор. Тази номина-
ция е малко по-далече от 
нас, макар че е приятно 
– кой родител и кой бли-
зък, а в края на краищата 
и кой българин няма да 
се радва. Още повече, че 
така се съчетаха неща-
та, че и Мария Бакало-
ва, и тя разнася слава-
та на Бургас. Бургас ста-
на хит“. Това са думите 
на инж. Стоян Иванов и 
съпругата му Зора Ива-
нова. Те са родители на 
проф. д-р Илиян Иванов. 
Името му нашумя, когато 
бяха обявени номинаци-
ите за тазгодишните на-
гради "Оскар“. Семей-
ството на Стоян и Зора 
Иванови днес е едно от 
най-търсените от медии-
те, което видимо ги при-
теснява - не само зара-
ди възрастта и панде-
мията, а и заради това, 
че те считат  скромно се-
бе си за средностатисти-
ческо бургаско семей-
ство. Минен инженер, 
завършил в СССР, док-
тор на техническите на-
уки, цялата му професи-
онална дейност е свър-
зана с бившите Бурга-
ски медни мини – това е 
Стоян Иванов. А  съпру-
гата му Зора е фарма-
цевтка, целият й трудов 
стаж е минал в Аптечно 
управление. Те са отгле-
дали д-р Илиян Иванов, 

който заедно със съпру-
гата си Дана Проданова 
отново накараха света 
да чуе за Бургас.

„Трябва да се говори 
не само за сина ми. Сна-
ха ми е известен зъболе-
кар в Ню Йорк. Завър-
шила е в Пловдив сто-
матология. Тя е от Ва-
рна, от едно от добри-
те и известни семей-
ства. Сестра й е извест-
ната юристка Хаджулян. 
И двамата, наред със 
специалностите си, са 
свързани с културата и 
са решили да спонсори-
рат този документален 
филм“, разказа бащата 

Стоян Иванов, подчер-
тавайки, че основно за-
слугата синът им Илиян 
да има афинитет към кул-
турата е на майка му Зо-
ра. Ученолюбието също 
идва от нея.

Инженерът сподели 
още, че преди месец е 
имало фестивал на до-
кументалното кино в 
София. Точно оттам тръг-
ва и филмът "Дълбоко 
усещане". Там му е обър-
нато внимание и тръгва 
по стълбичката на отся-
ването. „Преди месец бе-
ше в десетката, а вчера 
бяхме със съпругата ми 
приятно изненадани, че 

е вече номиниран в пе-
тицата“, споделя Стоян 
Иванов.

В Бургас проф. Или-
ян Иванов е завършил 
АЕГ „Гео Милев“, след 
това продължава в Ме-
дицинския университет 
във Варна, където оста-
ва известно време асис-
тент. Сега е уважаван, 
добър психиатър в Ню 
Йорк. Преди месец за-
щити професурата си 
по психиатрия. Има изя-
вени интереси в облас-
тта на културата и изку-
ството.

Семейство Иванови 

не пропускат да спо-
менат и това, че имат 
още един син - Златин 
Иванов, който също е 
психиатър и също работи 
в Ню Йорк. Надарени са 
и с внуци, които ги рад-
ват. През есента на Зла-
тин се раждат близнаци, 
момче и момиче, а пре-
ди тях имат и още едно 
момче.

Дъщерята на Илиян и 
Дана – Хани, е студентка 
втори курс, учи пиано и 
дизайн, а синът им Мак-
симилиян е на 11 години 
и се справя прекрасно в 
училище.

Светлин СВЕТЛЕВ

„Бях на терен, когато 
разбрах за номинаци-
ята. Българските думи 
определено ме правят 
най-щастлива, защото 
аз съм и винаги ще си 
остана българче. Гор-
дея се от този факт”. 
Това каза специално 
Мария Бакалова, пър-
вата наша актриса, по-
лучила номинация за 
"Оскар".

Тя добавя, че дори са-
мият факт, че името й се 
поставя до тези на Глен 
Клоуз, Оливия Колман 
и Аманда Сийфрид, ве-
че е голям успех.

„Цената на този успех може би 
е детството ми. Аз ходех на две 
училища от сутрин до вечер. Чо-
век обаче винаги трябва да меч-
тае и да поема рискове. Живо-
тът се живее веднъж. Мога да 
кажа, че рецептата за успеха е 
много работа и рискове”, казва 
още Бакалова.

„Благодаря на всички хора, ко-
ито са били с мен през години-
те. Тези думички са прости, но 

наистина означават много. Аз 
вярвам в любовта и нямам тър-
пение да се върна в Бургас, за 
да се видя с мама и тате”, спо-
дели актрисата.

В същото време своя възторг 
от Бакалова изрази и режисьор-
ът на филма „Борат“ Саша Ба-
рън Коен. Той публикува емо-
ционален отзив след обявяване-
то на номинациите за наградите 
"Оскар", в който отправя специ-
ално послание към България.

Той изразява възхищението си 
от Мария Бакалова, която стана 
първата българка, номинирана 
за престижната награда.

"Поздравления, България! Ти 
ни даде невероятно талантлива-
та и смела Мария Бакалова, коя-
то е пулсиращото сърце на фил-
ма "Борат 2". Толкова сме раз-
вълнувани за твоята номинация 
за "Оскар", която пише история!" 
- написа Саша Барън Коен в Туи-
тър. Във филма той се изявява и 

като актьор, партнирайки си на 
екрана с Мария Бакалова.

Самият Коен е номиниран за 
"Оскар" в категорията за под-
държаща мъжка роля, а "Борат 
2" получи номинация за най-до-
бър адаптиран сценарий.

Ден по-късно стана ясно и за 
още една бургаска номинация 
от Холивуд.

Бургаското семейство д-р Или-
ян Иванов, който отскоро е и 

професор по психиа-
трия, и съпругата му 
д-р Дана Проданова – 
стоматолог, са асоци-
ирани продуценти на 
номинирания за на-
града „Оскар“ късо-
метражен филм "Дъл-
боко усещане" (Feeling 
Through). Той разказва 
за среднощната среща 
на бездомен тийней-
джър с възрастен не-
зрящ и глух мъж. Сце-
нарист и режисьор е 
Дъг Роланд, а изпълни-
телен продуцент - Мар-
ли Матлин, носителка 
на "Оскар" и на "Зла-
тен глобус" за най-до-
бра актриса във фил-
ма "Деца, забравени 
от Бога".

„Това е първият 
филм в историята на 
изкуството, в който е 
нает сляп и глух ак-
тьор. Вълнуваме се, че 
участваме в проекта и 
вярваме, че той ще ос-
тави трайна диря“, каз-
ва проф. Иванов.

„Знам, че хората от 
Бургас носят в себе 
си талант и амбиция и 

се гордея с това. Но изобщо не 
съм предполагал, че тази годи-
на името на града ни ще се спо-
менава редом до това на награ-
дите "Оскар" не един, а два пъ-
ти! Така че и вълненията ни ста-
ват двойни. Пожелавам успех на 
Мария и двамата доктори, оби-
чащи изкуството. И благодаря 
за прекрасната реклама, която 
правите на Бургас!“, коментира 
кметът Димитър Николов.
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Бургас тръпне за Оскарите 
4 Мария Бакалова и 
семейство лекари в 
битка за статуетките 

4 Саша Барън Коен: 
„Поздравления, 
България!“ 

Пред „Черноморски фар“ говорят родителите на 
проф. Илиян Иванов - номиниран за отличието

„Бургас стана хит заради семейството на сина ни и Мария Бакалова“, казват те

WWW.faragency.bg

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

смарт устройства

за РЕКЛаМа
056 82 54 35
0878 424 698

Мария Бакалова Проф. д-р Илиян Иванов и д-р Дана Проданова


	1
	2-3
	4-5
	6
	Aitos-19-22.03.2021
	Sozopol-19.03.2021-final
	15
	16
	17
	18
	19
	20

