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Иван Вълков:
Ще работя 
за бъдеща 

морска линия 
до Инеада и 

Истанбул

Татяна Дончева,  
„Изправи се!  
Мутри вън!“: 
Излезте и 
гласувайте 
без страх, 

иначе ГЕРБ ще 
ви довърши
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Тома Томов - спасителят 
на „Черноморец“

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“ ще излезе на 30 март

Лови Ли COVID пчеЛарите 

веселин 
пренеров,  
за когото 
Бургас е 

кауза, парола 
и съдба
Стр. 12-13

4-5u

При всеки 
пик на 

коронавируса 
скача търсенето 

на пчелни 
продукти

Над 22 000 души са се 
ваксинирали в областта

Чакаме израелски 
туристи в началото  

на май
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Стр. 3

Полиция следи за носенето на маски на открито в Бургас. 
От сряда вечер те станаха задължителни в морския град.

Вчера по обяд, на централните улици „Богориди“ и „Александровска“, 
инспектори от РЗИ и представители на МВР проверяваха дали има нарушители.
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Георги РУСИНОВ

Представителите на секци-
онните избирателни комисии 
в Бургаска област ще се обу-
чават онлайн за предстоящи-
те парламентарни избори на 
4 април. Това заяви за „Чер-
номорски фар“ председате-
лят на РИК-Бургас Елка Сто-

янова. Това се налага зара-
ди сериозната ситуация с 
пандемията от коронавирус 
в областта. Бургас е на пър-
во място с над 900 заболели 
на 100 000 население. 

„Обученията на секцион-
ните комисии са най-важно-
то нещо при избори. Няма 

как да ги прове-
дем присъствено 
в големи обеми 
заради нетипич-
ната ситуация та-
зи година. Това 
за малките общи-
ни не е проблем. 
Там много бързо 
администрациите 
се организираха 
и колегите се обу-
чават в малки 
групи до 10 души, 
колкото е разре-
шено според за-
поведта на ми-
нистъра. За об-
щина Бургас ос-
тава проблемът, 
тъй като най-мно-
го секционни ко-
мисии има тук. 
До последно има-

хме разговори с ЦИК, „Ин-
формационно обслужване“ и 
„Сиела“, които ще обезпечат 
машинното гласуване и стиг-
нахме до вариант на онлайн 
обучение. То ще е под фор-
мата на уебинар, в който ще 
може да се включат всички 
от секционните комисии, до-
ри и граждани, ако желаят. 
Ще оповестим линк към вир-
туалната стая чрез медиите, 
общинските администрации 
и партийните централи“, 
обясни Стоянова.

Обучението ще е тази не-
деля в следобедните часове. 

„Участниците ще могат да 
задават въпроси в чата, на 
които ние ще отговаряме в 
реално време. Когато при-
ключи обучението, записът 
ще бъде наличен неограни-
чено време в интернет, за да 
може всички, които не са ус-
пели да се включат, да го 
гледат. Платформата е така 
направена, че неограничен 
брой лица могат да се вклю-
чат в уебинара“, уточни пред-
седателят на РИК-Бургас.

Подготовката за обучения-
та на секционните комисии е 
много сериозна. Извън он-
лайн обучението ще има сек-
ция с обучителни материа-
ли.

„Благодарение на ваши ко-
леги от бургаска телевизия 
записахме кратки клипове с 
обучителни стъпки за секци-
онните комисии. И те ще бъ-
дат качени на двата сайта и 
ще са достъпни за всички. 
Отделно от това ще има и 
хартиени материали. РИК-
Бургас изготви едно помага-
ло за попълване протокола 
за машинно гласуване, което 
смятаме, че ще бъде полез-
но. То ще може да се свали 
от интернет. Ще е приложе-
но и в материалите на секци-
онните комисии в деня преди 
изборите, когато се подгот-
вят помещенията“, каза още 
Стоянова.

Тя поясни, че ако има хо-

ра, които имат допълнителни 
въпроси, то всички обявени 
телефони и имейл адреси са 
налични и са в готовност да 
отговарят. 

„Важно е да отбележа, че 
въпроси, на които не им е би-
ло отговорено по време на 
уебинара поради каквато и 
да е причина, ние след това 
ще разгледаме отново въ-
просите, ще подготвим отго-
вори на всеки от тях и ще ги 
публикуваме на сайта на 
РИК-Бургас“, заяви предсе-
дателят на РИК-Бургас.

„За самите избори тази го-
дина най-проблемна отново 
ще е обработката на прото-
колите. Това обаче никога не 
е било малък проблем“, по-
ясни тя. Бургас е най-големи-
ят изборен район след Со-
фия и от тази гледна точка на 
РИК-Бургас се пада отговор-
ността да провери близо 800 
протокола. Тази година са-
мият протокол е по-дълъг за-
ради големия брой кандида-

ти. Има 30 листи с общо 370 
кандидати за народни пред-
ставители.

„Но нека членовете на ко-
мисии не се плашат, има и 
машини, и ако хората гласу-
ват масово машинно, за кое-
то призовавам, това значи-
телно би облекчило работата 
на секционните комисии, за-
щото ще броят значително 
по-малко хартиени бюлети-
ни. При машината грешка ня-
ма как да бъде допусната. 
Там няма какво да се брои. 
Просто накрая на изборния 
ден се вади тотала, който от-
разява брой гласове за съот-
ветната партия, брой префе-
ренции за всеки от кандида-
тите. Остава само да се пре-
несат данните от разпечат-
ката към официалния прото-
кол. Добре е комисиите чак 
след това да пристъпят към 
преброяване на хартиените 
бюлетини. Така ще се мини-
мизира шансът за грешки“, 
съветва Стоянова.
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О Б Я В Л Е Н И Е

„Университетска многопрофилна болница за ак-
тивно лечение – Бургас” АД – град Бургас, 8000 
Бургас, бул.”Стефан Стамболов” 73, тел. 
056/810547, на основание чл.89 и следващите от 
Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.3 от На-
редба № 1/22.01.2015 година за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването /
издадена от министъра на здравеопазването, обн. 
ДВ, бр.7/27.01.2015 г., изм. и доп., бр.83 от 
27.10.2015 г., доп., бр.88 от 08.11.2016 г., изм. и 
доп., бр.58/23.07.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 
16 Юни 2020 г./, ОБЯВЯВА конкурс за заемане по 
реда чл.11, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. 
на МЗ на следните длъжности: 

- „Лекар, специализант по съдова хирургия“ в 
Клиника по съдова хирургия – 1 място;

- „Лекар, специализант по АГ“ в Родилно отделе-
ние – 1 място;

-  „Лекар, специализант по спешна медицина“ в 
Отделение по спешна медицина – 1 място;

- „Лекар, специализант по ортопедия и травма-
тология“ в Отделение по ортопедия и травматоло-
гия – 1 място;

- „Лекар, специализант по хирургия“ в Първо от-
деление по хирургия – 1 място;

- „Лекар, специализант по хирургия“ във Второ 
отделение по хирургия – 1 място;

- „Лекар, специализант по урология“ в Отделе-
ние по урология – 1  място;

- „Лекар, специализант по УНГ болести“ в Отде-
ление по УНГ болести – 1 място;

- „Лекар, специализант по кожни и венерически 
болести“ в Отделение по кожни и венерически бо-
лести – 1 място;

- „Лекар, специализант по гастроентерология“ в 
Отделение по гастроентерология – 1 място;

- „Лекар, специализант по кардиология“ в Отде-
ление по кардиология – 1 място;

- „Лекар, специализант по образна диагностика“ 
в Отделение по образна диагностика – 1 място;

- „Лекар, специализант по съдебна медицина“ в 
Отделение по съдебна медицина – 1 място;

- „Лекар, специализант по ФРМ“ в Отделение по 
ФРМ – 1 място;

- „Лекар, специализант по педиатрия“ в Първо 
отделение по педиатрия – 1 място.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да притежава образователно-квалификаци-

онна степен „магистър” по медицина;
2. Да членува в БЛС;
3. Да не е лишено от правото да упражнява про-

фесията.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: първи 
етап – проверка за съответствие на подадените 
документи с изискванията на „УМБАЛ – Бургас“ АД 
и втори етап – оценка на кандидата от определена 
за целта комисия, чрез провеждане на събеседва-
не и проверка на познанията в областта на кон-
кретната специалност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСА:

1. Заявление за участие в конкурса;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено висше меди-

цинско образование ОКС „магистър“ по направле-
ние „Медицина“ и приложението към нея– завере-
но от кандидата;

4. Копие от документи, удостоверяващи профе-
сионална квалификация, компютърна грамотност, 
ползване на чужди езици – ако има такива – заве-
рени от кандидата;

5. Копие от удостоверение за актуално членство 
в БЛС – заверено от кандидата;

6. Мотивационно писмо.
ПРЕДИ  подаване на документите кандидатите 

имат право да получат от Отдел „Човешки ресур-
си“ на „УМБАЛ – Бургас“ АД  писмената длъжност-
на характеристика за длъжността, за която канди-
датстват, което те удостоверяват с подпис и дата, 
положени на бланката.

ДОКУМЕНТИТЕ за участие в конкурса се пода-
ват в Деловодството на „УМБАЛ – Бургас” АД в ед-
номесечен, считано от деня следващ датата на 
публикуване на обявата. Ако срокът изтича в нера-
ботен ден, за последен ден на срока се счита пър-
вият работен ден след изтичането му.

С доброволното предоставяне на документите и 
лична информация от кандидатите се счита, че да-
ват изричното си съгласие личните им данни да се 
съхраняват, обработват и използват за целите на 
подбора за заемане на съответната  длъжност на 
специализанта.

Справки: тел.056/810595, Отдел „Човешки 
ресурси”

Георги РУСИНОВ

Интерес към ваксинирането в 
Бургас има, но с РНК ваксини, 
обясни пред журналисти директо-
рът на РЗИ-Бургас д-р Георги Па-
здеров. С „Пфайзер“ и „Модерна“ 
продължават да се ваксинират хо-
рата по списъци от първа и трета 
фаза. Над 22 000 са ваксинираните 
към момента в областта, показват 
данни на Здравната инспекция. 

„Към „Астра Зенека“ имаме на-
блюдения, че е спаднал интере-
сът. Във връзка с електронната 
система, всеки който желае, ще 
получи ваксина. Всяка седмица се 
зареждат и РНК ваксини, но хора-
та по списъци, както и членовете 
на секционни комисии се ваксини-
рат приоритетно“, обясни д-р Па-
здеров.

Пред репортер на „Черномор-
ски фар“ председателят на РИК-

Бургас Елка Стоянова заяви, че 
очакват още около 200 души от 
СИК-овете в община Бургас да си 
поставят ваксини преди вота на 4 
април. Припомняме, че в първата 
фаза едва 1/4 от изборната адми-
нистрация в общината се ваксини-
ра.

„От тях има такива, които не се 
бяха ваксинирали, но сега процен-
тът на желаещите се вдигна мно-
го“, твърди директорът на РЗИ-

Бургас.
Репортерски проверки на изда-

нието ни няколко пъти установи-
ха, че действително една част от 
бургазлии, чакащи за ваксини 
след регистрация в онлайн регис-
търа, се отказват, когато разбе-
рат, че им предлагат „Астра Зене-
ка“. 

Област Бургас е първа по забо-
леваемост в страната с над 900 на 
100 000 население.

Над 22 000 души са се ваксинирали в областта
Интерес към ваксинацията има, но с РНК ваксини

COVID-19 прати и СИК-овете да се обучават онлайн
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В по-малките общини – присъствено и на малки групи

Георги РУСИНОВ

Общинските съветници от СДС-Бургас 
Станимир Апостолов и Георги Митев пред-
лагат облекчения за бизнеса в Бургас в пе-
риода на третия локдаун. В докладна за-
писка те посочват, че със заповед на ми-
нистъра на здравеопазването Костадин 
Ангелов от 18.03.2021-ва бяха въведени вре-
менни противоепидемични мерки.

„Във връзка с икономическите и социал-
ни рискове пред гражданите и бизнеса в 
Бургас, вследствие на пандемията COVID-
19, ние, общинските съветници от СДС, 
предлагаме Община Бургас, чрез Общин-
ски съвет, да продължи доброто партнира-
не с граждани и фирми по отношение на ос-
вобождаване от заплащане на дължими 
такси и наеми за затворени от Министер-
ството на здравеопазването дейности“, пи-
шат двамата общински съветници.

Те искат за периода на противоепиде-
мичните мерки да се освободят от запла-

щане на такса за пазари, тържища, трото-
ари, площади, улични платна, панаири и те-
рени с друго предназначение по Раздел I, 
Приложение 3 и цена на услугите за съби-
ране, транспортиране и депониране на би-
тови отпадъци от преместваеми обекти по 
Приложение №8 лица, в полза на които е 
издадено разрешение за поставяне на 
обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствени-
ците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗ-
ТСУ (Приложение №7 от Наредбата за ад-
министриране на местни такси и цени на 
услуги на територията на община Бургас), 
които са затворени заради заповедта на 
здравния министър.

Общинските съветници предлагат да се 
освободят от заплащане на наемни цени 
търговци и сдружения с нестопанска цел, 
осъществяващи дейност в обществена пол-
за – наематели на обекти, собственост на 
Община Бургас и общинските еднолични 
търговски дружества за времето, в което 
са затворени.

СДС-Бургас предлага облекчения  
за бизнеса в периода на локдаун

И тази година изборният резултат в Бургаска област ще се 
проверява в зала „Бойчо Брънзов“

В 131 от общо 737 секции в областта няма да има 
машини, тъй като са с под 300 избиратели
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Спипаха 
пиян зад 
волана 

Бургазлия е бил задър-
жан заради шофиране в 
нетрезво състояние. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Служители 
от „Специализираните 
полицейски сили“ към 
ОДМВР - Бургас спрели 
товарен автомобил 
„Тойота Тундра“, упра-
вляван от 32-годишен 
мъж. Органите на реда 
установили, че той шофи-
ра след употреба на алко-
хол с концентрация 1.21 
промила. Водачът е 
задържан със заповед за 
задържане за срок до 24 
часа. По случая е образу-
вано бързо производ-
ство.

Трима 
младежи се 
изгавриха с 
Валери 
Симеонов

Трима младежи от 
Бургас са задържани 
заради вандалски проя-
ви срещу шатра на коа-
лиция „НФСБ-Воля“, 
разположена в парка на 
комплекс „Изгрев“. Това 
съобщиха от пресцентъ-
ра на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. 
Установено е, че около 
23:00 часа на 15 март две 
17-годишни момчета и 
техен приятел на 19 
години повредили пре-
дизборната шатра, като 
изрязали лика на Валери 
Симеонов и разкъсали 
виниловото покритие. 
По случая са установени 
и разпитани свидетели. 
Иззети са записи от 
охранителни камери, 
монтирани в района. 
Работата по случая про-
дължава от служители 
на Пето РУ - Бургас.

Дона МИТеВА

За втори май се пред-
вижда да бъдат приети пър-
вите туристи от Израел в 
Бургас и Варна. Раните по-
лети, планирани за края на 
март, са анулирани.

На 25 март трябваше да 
се осъществи първият по-
лет от Израел в България с 
туристи, които трябваше да 
бъдат настанени в Слънчев 
бряг. Но още преди десети-
на дни от Израел анулира-
ха полетите, виждайки на-
къде върви кривата на за-
болеваемостта от COVID-
19 у нас. Няколко дена пре-
ди това пък е започнало 
канселирането на билетите 

на отделните пътници, без 
никакви финансови по-
следствия за тях.

„Това, което е заложено 
като бъдещи дати, около 
които реално може да за-
почне сезонът в Бургас и 
във Варна, е 2 май. Въпре-
ки всичко, има планирани 
самолети – за Бургас на 15 
април, а за Варна – на 8 ап-
рил. Това, че са планирани 
тези самолети, не означа-
ва, че ще се изпълнят тези 
полети. Вероятно в близки-
те дни ще се анулира пла-
нираният за 8 самолет. 
След като наближи датата, 
същото ще се случи и с то-
зи, планиран за Бургас“, 
обясни почетният консул 

Орлин Мандов.
Той подчерта, че като ця-

ло усилията и рекламната 
дейност е насочена към 2 
май. „Да се надяваме, че 
дотогава пикът с коронави-
руса ще е преминал, защо-
то в момента, в който кази-
ната, ресторантите и всички 
атракции не работят, няма 
логика да дойдат израелци-
те. Тези хора, които идват 
април, май, да кажем, че 
50% от тях идват, за да пъту-
ват из България и да посе-
щават интересни места, а 
останалата част са казино 
играчи“, обобщава Мандов, 
изразявайки надежда, че в 
скоро време ще се подобри 
обстановката у нас.

Дона МИТеВА

От началото на  тази година в 
Дирекция „Регионална служба 
по заетостта“ (ДРСЗ) - Бургас са 
подадени документи за наема-
нето на 9 сезонни работници от 
трети страни. Те са само от един 
работодател. Това сочи напра-
вената справка.

„На този етап има работодате-
ли, които проявяват интерес за 
наемане на сезонни работници, 
най-вече във връзка с летния ту-
ристически сезон, но дали ще 
подадат документи, е тяхно ре-
шение“, коментира Пенка Кири-
лова, директор на ДРСЗ - Бур-
гас.

Епидемичната обстановка се 
отрази и на търсенето и предла-
гането на работна сила във всич-
ки европейски страни. „В годи-
ните преди епидемичната криза 
от COVID-19 обявяването на сво-
бодните работни места за лет-
ния туристически сезон по Чер-
номорието започваше още през 
февруари и март“, припомни Ки-

рилова. 
В  момента работодателите от 

сферата на туризма, хотелиер-
ството и ресторантьорството са 
по-внимателни при обявяването 
на свободните работни места 
поради динамиката на ограничи-
телните мерки. Засега в ДРСЗ-
Бургас има подадени документи 
само от един работодател.

Трудовата заетост на чужде-
нци на територията на Републи-
ка България е регламентирана в  
Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност и Правил-
ника за неговото прилагане. С 
оглед прилагането им няма про-
мяна в изискванията и към рабо-
тодателите, и към работниците 
от трети страни. От друга стра-
на, с оглед на настоящата здрав-
на ситуация във връзка с коро-
навирусната пандемия, при вли-
зане в страните от ЕС се налагат 
ограничителни мерки от здрав-
ните власти срещу разпростра-
нението на коронавируса, които 
са динамични  и променящи се, 
уточняват от Агенцията. 

Един работодател  
иска девет работници 

от трети страни

„Черноморски фар“

Сдружение „Общество за 
духовни изяви" - Бургас ще 
отбележи 20 години от сво-
ето сътворение с концерт, 
филм, печатни издания и 
откриване на паметника на 
художника Петко Задгор-
ски. Концертът, а също и 
филмът, които се подготвят, 
са в чест на 85 години от 
рождението на композито-
ра Кирил Дончев (почетен 
гражданин на Бургас) и 60-
годишната му музикална 
творческа дейност. Проек-
тът на тема „Музикален 
Бургас“ е съфинансиран от 
Община Бургас чрез про-
грамата за подкрепа на кул-
турни инициативи. Той се 
осъществява в партньор-

ство с Държавен куклен те-
атър, Държавен архив, Ре-
гионална библиотека „П. 
Яворов“, Национално учи-
лище за музикално и сце-
нично изкуство „Проф. П. 
Владигеров“ - Бургас. Пър-
вият спонсор, подкрепил 
мащабната инициатива, е 
Пристанище Бургас. Портът 
е един от основните дари-
тели и за изграждане на па-
метника на Петко Задгор-
ски в Морската градина на 
Бургас. Паметникът е за-
вършен и предстои негово-
то позициониране по про-
ект, одобрен от Министер-
ство на културата. Автор и 
изпълнител на бюст-памет-
ника е скулпторът Руси Кос-
тадинов. Гражданско сдру-
жение „Общество за духов-

ни изяви” - Бургас е реги-
стрирано преди 20 години и 
в него членуват десетки по-
ети, писатели, музиканти, 
художници и други творче-
ски личности от духовната 
сфера. Със своята творче-
ска и благотворителна дей-
ност те са подпомагали ре-
дица инициативи, свързани 
със запазване на историче-
ската и културна памет на 
града. Едни от проявите му 
са – издирване на архиви и 
спомени на стари бургаз-
лии; оформяне на лични 
фондове на значими за кул-
турата и историята на Бур-
гас творци; издирване и из-
даване на архива и изграж-
дане на скулптура на Петко 
Благоев-Пандира; издирва-
не архива на Бащата на му-

зиката в Бургас – компози-
тора Георги Шагунов, раз-
писване и разучаване на 
несвирени негови музикал-
ни произведения и органи-
зирането на концерт в него-
ва памет под диригентство-
то на маестро Кирил Дон-
чев, а също и записването 
им на CD; възстановяване 
на Гергьовденско шествие 
в Бургас, заедно с ловците 
и риболовците (провежда-
но по инициатива на Георги 
Шагунов през миналия век); 
създаване на Къща на му-
зиката в Бургас, за което 
правителството вече пре-
достави на Община Бургас 
сградата, в която 50 години 
е живял капелмайсторът на 
24 Черноморски пехотен 
полк Георги Шагунов.

Пристанище Бургас в помощ на 
общественозначими културни проекти 

Анулираха полетите, планирани за март

Чакаме израелски туристи 
в началото на май

Предходни години израелските туристи откриваха 
ранния туристически сезон по Южното Черноморие
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Георги РУСИНОВ

Добра новина за Бургаска област. 
Язовир „Камчия“ е почти пълен. Ако в 
началото на годината изглеждаше, че 
вървим застрашително към суша, то на 
24 март 2021-ва най-големият водоизто-
чник в областта е пълен на 93.45% от 
общия си обем. В цифри това са 218.254 
млн. куб. м. от възможните 233,550. На-
личният полезен обем на „Камчия“ е 
142.254 млн. куб. м или 90.29%.

Язовир „Ясна поляна“ също отчита 
ръст в обема си. 87.85% от общият му 
обем са пълни. Това са 28.394 млн. куб. 
м от възможните 32.320. Полезният 
обем е пълен на 20.844 млн. куб. м, кое-

то в проценти е 84.15%.
При другите два язовира в областта, 

които са предвидени за резервни, по-
ложението не е толкова розово. „Ахе-
лой“ е пълен с по-малко от половината 
си обем – 45%. Това са 5.558 млн. куб.м 
от възможните 12.350. Полезният обем 
е още по-малък – 41%, или 4.758 млн. 
куб. м.

„Порой“ е най-празен. Едва 10.480 
млн. куб. м вода се намират в него от 
възможните 45.200. Полезният му обем 
е пълен едва на 19.63%, което в цифри 
е 8.480 млн. куб. м.

Въпреки това ситуацията с водо-
снабдяването в областта засега остава 
стабилна.

Язовир „Камчия“ е почти пълен



Дона МИТЕВА

Покрай пандемията се 
разпространяват какви 
ли не твърдения за полез-
ни продукти, за хора, кои-
то не боледуват или пък по-
лесно се заразяват с но-
вия вирус. Един от мито-
вете е, че пчеларите не бо-
ледуват от COVID-19. Това 
твърдение обаче опроверга-
ва Манол Тодоров, човекът, 
който отдава живота си на 
Странджанския манов мед 
и който е в основата този 
продукт да получи серти-
фикат за Защитено наиме-
нование за произход (ЗНП) 
за качество от Европейска 
комисия, което го прави с 
най-висока степен на защи-
та и контрол.

„Четох преди време, че 
5151 души пчелари от Ухан, 
градът, откъдето тръгна ко-
ронавирусът, са изследва-
ни за това заболяване и ни-
кой от тях не го е изка-
рал. За жалост, у нас 
не е така. Моето се-
мейство изкара кови-
да, а има и други ко-
леги, които бяха или 
са болни. Знаете, че 
в Царево процентът 
на заболелите е мно-
го висок последните 
седмици. Радостното 
е това, че всички – мо-
ето семейство, а и ко-
легите, караме по-ле-
ко заболяването“, каз-
ва Тодоров. Основно 
обяснението, което 
се шири сред гилди-
ята е, че благодаре-
ние на пчелната от-
рова, която стимули-
ра имунната система, 
организмите на хора-
та, които са се отда-
ли на това да отглеж-
дат пчели, преминават 

по-леко през коварното за-
боляване. Знае се, че няма 
пчелар, който да не е жилен 
от пчели.

Що се отнася до ползата 
от мановия мед, Тодоров 
споделя за изследване, ко-
ето са направили учени от 
БАН, и чрез което се доказ-
ва, че този мед съдържа ве-
ществото кверцитин - мощен 
антиоксидант, борещ се сре-
щу свободните радикали, ко-
ито причиняват рак и което 
защитава кръвоносните съ-
дове и подсилва имунната 
система. Това е и един от 
маркерите, които отлича-
ват мановия мед от остана-
лите видове.

Учените са доказали, че 
антиоксидантната активност 
в мановия мед е 5 пъти по-
висока от тази на нектар-
ния мед. Това се дължи на 
особената паша на пчелите 
и онова, което те си наба-
вят от странджанския дъб 

(лъжник).
„21 години изследвам 

електропроводимостта на 
мановия мед от Странджа, 
която принципно е по-ви-
сока от тази на останалите 
видове мед. От 2000 година 
до 2015-16 година тя варира-
ше от 0.9 до 1.2 милисимен-
са (mS). Следващите 2017-
2018 стигна до 1.5-1.6 мили-
сименса (mS). А през 2019 
година – на 20 август в 20 
часа уредите ми регистри-
раха рекордните 2.2 мили-
сименса (mS). 

Една седмица по-къс-
но данните бяха 2.3-2.4 
м и л и с и м е н с а  ( m S ) . 
Това е световен рекорд. 
Електропроводимостта на 
меда, колкото е по-висока, 
означава, че медът е богат 
на минерали желязо, кал-
ций, магнезий, калай, сили-
ций, натрий, фосфор, мед, 
манган. Тъмният цвят при 
меда е пропорционален на 
антиоксидантите“, разказ-
ва Тодоров.

Споделяйки тези свои из-
мервания с колегите си, по-
вечето са го посъветвали да 
си провери уреда, да не е 
повреден. Затова и той носи 
проби в две лаборатории – 
в Бургас и в Пловдив, кои-
то обаче потвърждават не-
говите данни. До момента 
никой не е обяснил научно 
това повишаване на елек-
тропроводимостта на този 
уникален продукт – стран-
джанския манов мед.

По думите на пчеларя, 
вероятно се дължи на един 

нов вид листна въшка, която 
е забелязал по странджан-
ския дъб – средиземномор-
ската цикада, която е миг-
рирала, търсейки влажни 
обитания. За жалост мина-
лата година заради голяма-
та суша – около 120 дни не 
е паднала нито една капка 
дъжд около Царево, елек-
тропроводимостта на меда 
не е рекордно висока, но 
се задържа на стойности 
1.8-1.9 милисименса (mS) 
при това, че монофлорни-

ят мед 0.5 – 0.6 милисиме-
нса (mS). А полезността на 
меда от Странджа си оста-
ва все така голяма.

„Точно от този мед с 
най-високата електропро-
водимост запазих някол-
ко тенекии. От него консу-
мират освен моето семей-
ство, само не повече от 10 
души в България“, подчерта 
Тодоров, давайки да се раз-
бере, че това не са случай-
ни българи и затова не им 
назовава имената.

Чф4 26-29 МАРТ 2021

Мит ли е, че пчелари 

Манол Тодоров с кмета на Царево и министър Десислава Танева, на фестивала 
на странджанския манов мед

Кобрата също е почитател на странджанския ма-
нов мед

Уредът, с който се измерва 
електроповодимостта на меда

Що се касае за въздушна терапия с пчелен кошер, защото въздухът на клет-
ката е по-чист и достига стерилизация, налична като този в операционната, 
но без изкуствени решения, странджанският пчелар казва, че не знае някой 
в Бургаско да предлага този метод за борба с дихателни проблеми, алергии и 
други заболявания. „Много полезно за разширяване на дихателните пътища, 
гръдни алергии и астма. Само бай Киро, царят на пчеларите, светло му небе, 
имаше подобна кабинка. За други колеги от региона не съм чул. Подобно ле-
чение видяхме в пчелин в Словения“, обобщава Манол Тодоров.

Манол Тодоров, ферма „Мана“:
Боледуват, но  
го карат леко

Тенекии с мед, който има 
рекордна електропроводимост, 
пази пчеларят от Странджа
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Пчеларят говори пред ученици за ползите от меда
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не ги лови COVID-19

Георги РУСИНОВ

При всеки пик на COVID-
19 скача търсенето на меде-
ни продукти. Това коменти-
ра пред „Черноморски фар“ 
айтоският пчелар Георги 
Кръстев. Според него и до-
сега толкова години наред, 
при всяка грипна епидемия 
това се налага. 

„От 2020-а досега напра-
вихме вече една година 
брак с COVID-19 и се на-
блюдава завишено търсене. 
Видимо е, че това е пряко 
свързано с всеки един пик 
на заразата. Повече хора 
питат, звънят и купуват. 
Това е хем е хубаво, хем е 
и жалко, че се сещат само 
в такива моменти за пчел-
ните продукти. По-щастлив 
съм, когато направя про-
дажба на човек, който е до-
шъл специално заради мои-
те продукти“, заяви той.

Като един от многото при-
мери за доволни клиенти 
айтозлията посочва млада 
жена, която редовно купува 
от него и твърди, че майка, 
която е хипертоничка от го-
дини, не е вдигала кръвно от 
известно време. Постоянно 
купували от имуностимула-

тора му.
Пчелните  продукти 

Кръстев определя като су-
перхрана, която помага 
много на имунитета и то-
нуса. 

„Те не са лекарство, не са 
панацея, но биха ни били от 
полза, ако ги консумираме 
постоянно. Биха ни удари-
ли едно рамо в ежедневна-
та ни борба с всякакви бо-
лести тогава, когато го кон-
сумираме постоянно. Те ни 
дават минерали, витами-
ни, микроелементи, сила. 
Съветвам читателите да 
търсят пчелните продукти 
като храна, а не като лекар-
ство. Един призив, ако мога 
да си позволя – купувайте от 
близки познати пчелари, за-
щото по този начин помага-
ме на родната продукция“, 
каза айтозлията.

Самият той е измислил 
рецепта как да комбинира 
четирите основни пчелни 
продукта – мед, млечице, 
прашец и прополис в един 
суперпродукт. Нарича го 
„Енергия“. Георги обясня-
ва, че иначе поотделно все-
ки продукт има специфич-
ни начини на съхранение и 
употреба.

„Пчелният прашец е ху-
баво да се съхранява на 
тъмно и хладно място, като 
консумацията му е по-слож-

на. Вечерно време, в чаш-
ка кисело мляко слагаме 
една лъжица прашец. Това 
трябва да престои цяла ве-

чер. Сутринта се разбърква, 
може да се добави мед и то-
гава се консумира. Сложно 
става. Самото млечице от 
своя страна се съхранява 
във фризер и в момента, 
в който почне да се консу-
мира, се слага в хладилник. 
Взима се по една капка на 
ден. Може да се разбърка 
в мед. Или с една клечка 
се потапя в шишето и как-
вото полепне по нея, това е 
консумацията за ден“, обяс-
ни той.

Водейки се от това, че хо-

рата искат вече готов и ле-
сен продукт за консумация, 
с цел да бъде по-достъпен, 
да има полза и да е ефек-
тивен, той измисля своята 
„Енергия“. 

„Самата рецепта е така 
направена, че съхранение-
то и консумацията да не из-
исква нещо по-специфично. 
Държи се на стайна темпе-
ратура, консумацията е по 
една лъжичка сутрин на ден. 
Продуктът е имуностимули-
ращ, тонизиращ“, уточни 
пчеларят.

Михаил КОЛЕВ

Сред хората, които не 
познават болни пчелари, е 
Иванка Стоева от Средец. 
Тя има над 500 кошера в 
Средец и селата Белица 
и Орлинци. Секретар е на 
Сдружението на пчелари-
те в Средец. По нейни думи 
причината обкръжението й 
от пчелари да не са болни 
от коронавируса, се крие в 
чистия въздух и сериозната 
консумация на мед

„Всички колеги от бран-
ша, които познавам, до-
сега не са се заразили с 
COVID-19. Това според мен 
се дължи основно на начи-

на на живот. Ние, пчелари-
те, по цял ден сме навън на 
чист въздух и сред приро-
дата. Шансът някой да се 
разболее е далеч по-ма-
лък, отколкото ако рабо-
тиш в затворено помеще-
ние. Консумацията на мед 
също оказва своето голямо 
влияние в това да се пред-
пазим от това заболяване. 
Вкъщи всички ядем редов-
но мед“, казва тя.

Голямата й мечта е да съз-
даде условия за апитерапия 
- алтернативен метод за ле-
чение и превенция на раз-
лични патологии, използ-
ващ свойствата на пчелни-
те продукти.

Иванка Стоева:  
Не познавам колеги, 

болни от коронавирус

При всеки пик на болестта скача 
търсенето на пчелни продукти

Михаил КОЛЕВ

Андрей и Елена са пчелари, основа-
ли свое селище на пчелите в малко-
търновското село Визица. От години 
те произвеждат манов мед. Двамата 
споделят, че темата с коронавируса 
е често обсъждана от колегите им в 
бранша, като се срещат и коментари, 
че пчеларите изкарвали по-леко ви-
руса или изобщо не се разболявали, 
заради пчелната отрова. Семейната 
двойка от Бургас определя подоб-
ни твърдения като манипулативни и 
неотговарящи на истината. Трябват 
систематични наблюдения и изслед-
вания, за да се регистрира общова-
лидно твърдение.

„Хубаво би било понякога митове-
те да нямат нужда от развенчаване, 
а да се потвърждават, защото това 
дава опора на хората, както в случая 
с COVID-19 да се осветли безотказен 
начин за лечението му или превенция. 
В пчеларските групи, в които участва-
ме, неведнъж писаха пчелари, които 
не са пощадени от пандемичния ко-
ронавирус. Ние лично познаваме ко-
леги, които се разболяха, но успешно 
пребориха вируса. При някои заболя-
ването мина дори асимптомно. Други 
имаха клиника, но успяха да се въз-
становят в домашни условия. Вирусът 
е като многоликия Янус и при всеки е 
различно. Действителността показва, 
че пчеларите също боледуват от ви-
руса както всички хора“, казва пче-
ларското семейство.

Те допълват, че е истина, че пчел-
ната отрова крие своите тайни в те-
рапевтично отношение, както и пъл-
ната палитра от свойствата на про-
полиса. 

„Може би хипотезата, че те забавят 
и дори стопират агресивността на ви-
руса, ще намери скоро своята научна 
обосновка. Дотогава с пълно основа-
ние можем да твърдим, че пчелните 
продукти са незаменима превенция 
срещу вирусните заболявания, осо-
бено ако се приемат комплексно и 
регулярно - мед, прополис, прашец 
например“, казва Елена.

Не липсват и най-различни мето-

ди, свързани с пчеларството, с кои-
то хората да опитват да се предпазят 
превантивно от вируса. Един от тях е 
тампон с прополисова тинктура от въ-
трешната страна на маската. 

„Ние прополисовата тинктура я 
приемаме вътрешно, разредена във 
вода още от есента. Препоръчваме 
я на всички клиенти и приятели. При 
запушен нос или хрема слагаме там-
пон в ноздрите. Прополисът е неза-
менимо антибактериално, антивирус-
но и противовъзпалително средство. 
Ненапразно и името му означава „за-
щита на града“, пчелите го използват 
като дезинфектант и по този начин 
правят стерилно чиста средата, в ко-
ято живеят и работят. Добър стимул 
за имунната система, без да я форси-
рат, имат и рецептите, в които пчел-
ните продукти са съставна част - мед, 
джинджифил, лимон или мед, прашец, 
лимон, тахан, канела и други“, препо-

ръчва Андрей Стойчев.
В условия на пандемия търсенето 

на мед и на други пчелни продукти е 
голямо. през зимните месеци хората 
се обръщат често към домашната апи-
терапия, защото тогава борбата с ви-
русите е най-остра. В сегашната об-
становка наблюденията на Андрей и 
Елена са, че хората започнаха да ку-
пуват повече на брой буркани с мед, 
за да „не свърши“. 

„Но трябва да се знае, че пчелни-
те продукти не са като синтетичния 
антибиотик - с прием на няколко таб-
летки да повлияят даден патологичен 
процес, оставяйки щети от друго ес-
тество след себе си. Пчелните проду-
кти са натурален продукт. За да имат 
ефект - превантивен или оздравите-
лен, те трябва да се приемат в под-
ходяща дозировка в по-голям интер-
вал от време“, казват още младите 
пчелари. 

„Купувайте ги като храна, за да не ги търсите като 
лекарство“, съветва айтозлията Георги Кръстев

Производители от Визица:  Лъжа е,  
че хора от бранша не ги хваща вирусът



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Михаил КОЛЕВ

През 2015 година марката 
„Черноморец“ бе изправена 
пред угрозата да бъде зали-
чена и един от символите на 
футбола в Бургас и България 
да остане в историята. Тога-
вашното ПСФК, собстве-
ност на Митко Събев, което 
притежава емблемата и 
името, изпада във фалит и 
спира дейността си. За да 
съществува и днес клубът, 
основна заслуга има Тома 
Томов, почетен президент 
на „акулите“. Той бе един от 
хората, основали сдружени-
ето „Бъдеще за Черномо-
рец“, което имаше за цел то-
гава да спаси името на от-
бора, за да не изчезне той 
от футболната карта на стра-
ната. Тъй като предварител-
ната договорка да бъдат 
придобити нематериалните 
активи на ПСФК пропадат, 
бива създаден изцяло нов 
клуб, който стартира от най-
ниското стъпало в родния 
футбол. Днес тимът се под-
визава в Трета югоизточна 
лига, заемайки лидерската 
позиция и с амбиция през 
следващия сезон да играе 
при професионалистите във 
Втора лига. Това е и голяма-
та мечта в момента за него. 
Изключително горд е, че 
клубът не е спрял съществу-
ването си и въпреки всички 
неприятности, през 2019 го-
дина „Черноморец“ успя да 
отбележи с редица събития 
и инициативи своята стого-
дишнина, благодарение най-
вече на усилията на Сдру-
жението.  

Любовта на Томов към 
„акулите“ датира още от де-
те. Като малък баща му чес-
то го взима на стадиона, до-
като протича още изгражда-
нето на спортното съоръже-
ние. Неговият татко е един 
от хората, които по онова 
време са давали от парите 
си, за да може да бъде по-
строен стадионът в квартал 
„Акациите“. Освен това той 

не е пропускал тренировка 
или домакинска среща на 
„Черноморец“, като компа-
ния му е правил и неговият 
син. Затова и Тома Томов 
казва, че е закърмен с идея-
та „Черноморец“, която и до 
днес е част от живота му. 

Малшанс му попречва да 
стане и легенда на тима. Той 

тренира в тогавашния „Бо-
тев“ (Бургас), впоследствие 
преименуван на „Черномо-
рец“. Томата, както е познат 
в Бургас, стига до юноше-
ския отбор при 18-годишни-
те. Там в рамките на два се-
зона става капитан на тима, 
а освен това е и голмай-
стор. 

Нелепа случайност го спи-
ра от състезателната му ка-
риера, когато е юноша на 
клуба. Томов пада от дърво 
и си измества ръката. Кон-
тузия го изважда от футбо-
ла, когато е в разцвета на 
силите си. През двете годи-
ни в „А“ юношеска група на-
падателят става капитан на 
„акулите“ и голмайстор. 
Имал е предложение да пре-
мине в градския съперник 

„Локомотив“ (Бургас), но 
той отказва и остава верен 
на „Ботев“. Николай Шопов 
и Васил Желев са треньори-
те, при които той тренира 
като футболист . Двамата са 
известни като ковачи на ре-
дица таланти в бургаския 
футбол. От тях той се е учил 
на занаят, бил е техен по-
мощник в мъжкия отбор и 
затова Томата не крие въз-
хищението си от специали-
стите. Благодарение на нау-
ченото от тях впоследствие 
е и селекционер на детския 
национален отбор - родени 
през 1976 година. Негови 
възпитаници са били Георги 
Иванов-Гонзо, Асен Нико-
лов-Бебето и Красимир Чо-
маков. Освен в треньорско-
то поприще, 71-годишният 

бургазлия на два пъти е бил 
президент на „акулите“. То-
ва се случва в периодите 
1984-1988 и 1990-1994 годи-
на. 

„Трудно беше и през два-
та периода, но определено 
вторият беше ужасен. Няма-
ше към кого да се обърнем“, 
казва Томов. Въпреки про-
блемите, отборът носи ра-
дост на феновете си, дет-
ско-юношеската школа вади 
качествена продукция, 
спортната база се поддър-
жа, модернизира и разши-
рява. След второто му отте-
гляне като президент на 
„Черноморец“ това дава 
своето отражение и отборът 
се сгромолясва, изпадайки 
чак във „В“ група. Третото 
му идване начело на бургаз-

лии е през гореспоменатата 
2015 година, когато той бива 
избран за почетен прези-
дент на новосформирания 
тим. Титла, която изцяло 
подхожда на човек, отдал 
голяма част от живота си за 
клуба.

Макар и през последните 
години да не обича да попа-
да в медийното простран-
ство, наскоро това му се 
случи по неволя. Почетният 
президент на „акулите“ по-
страда при гостуването на 
„Черноморец“ на „Дими-
тровград“. След края на сре-
щата от 19-ия кръг на Трета 
югоизточна лига, играчи и 
фенове на домакините ата-
куваха съдиите, както и фут-
болисти на бургазлии. В на-

станалото меле неволно по-
страда и самият Тома То-
мов, който бе с разбит нос. 
Именно заради подобни 
прояви неговото голямо же-
лание е „Черноморец“ да се 
класира във Втора лига, за 
да не се налага на тима пак 
да гостува в определени 
дестинации на милата ни 
родина, където футбол труд-
но може да се играе, а про-
вокациите са нещо съвсем 
нормално.

„Към момента мисля само 
за това – отборът да се кла-
сира в професионалния фут-
бол, друга опция няма. Така 
ще си спестим и ходенето 
по разни места, където ви-
наги си знаем, че ни чака 
всичко друго, но не и фут-
бол. Ако не успеем да влез-

нем тази година във Втора 
лига, аз категорично заявя-
вам, че се оттеглям и повече 
с футбол няма да се занима-
вам. Изхабих доста нерви и 
пари“, споделя искрено То-
мата.

Със спорта е свързан и 
неговият бизнес. Собстве-
ник е на фирма за спортни 
облекла, която е облякла 
много от клубовете в реги-
она. Казва, че в тази си ра-
бота той се чувства повече 
от комфортно. 

Извън спорта и Цар фут-
бол неговата друга голяма 
страст е музиката. Той, за-
едно с Гого, са основатели-
те на легендарната бургаска 
естрадна формация „Тони-
ка“. „С него навремето за-

почнахме с две китари в Хи-
мическия техникум“, при-
помня си той. Често с кита-
ра в ръка Томов е развесе-
лявал компанията, с която 
се е събирал.

Другото хоби на футбол-
ния човек е да се занимава 
с физическа работа в двора 
на къщата си в квартал „Са-
рафово“. Там е направил и 
игрище за бадминтон и 
джитбол. Бургазлията е и 
част от църковното настоя-
телство за местния храм 
„Свети Никола“, като е отде-
лил сериозна сума за из-
граждането й. Като религио-
зен човек той разкрива, че 
неговата религия е малко 
по-специфична. Казва се  
„Черноморец“ и никога не е 
спирал да вярва в нея.  

Тома Томов -  
спасителят на „Черноморец“

Стра ни ца 6 26-29  Март 2021

ЛегендИ

• „За мен този отбор е религия“, 
казва той
• „Ако не се класираме за Втора лига, 
хвърлям кърпата“, категоричен е 
почетният президент 

Томов (правият най-вдясно) като играч на „Ботев“ (Бургас)

Благодарение на усилията на Сдружение „Бъдеще за Черноморец“ клубът 
съществува и отбеляза своята 100-годишнина през 2019-а

Заедно с депутата Иван Вълков (вляво)

Познава се с много от легендите в бургаския 
спорт, сред които и Петко Маринов (вляво)

Томата е един от основателите на "Тоника"



Абсолютен успех за Айтос! 
Не едно, а общо 14 проект-
ни предложения на Община 
Айтос са одобрени за фи-
нансиране в конкурса, обя-
вен от МОСВ и ПУДООС по 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 
– 2021", на тема „ОБИЧАМ 
ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТ-
ВАМ“. Всички проекти, с ко-
ито Общината кандидатства, 
са получили одобрение, тъй 
като има пълно съответствие 
между посочените дейности 
и целта и идеите на кампа-
нията „Чиста околна среда 
– 2021 г.“ на Министерство-
то на околната среда и води-
те, както и съответствие с ця-
лостната стратегия за разви-
тие на екологично възпита-
ние и отговорности у гражда-
ните, в насока опазване на 
природните ресурси.

13 са спечелените кон-
курсни проекти, подготве-
ни от Общинската админи-
страция в раздел "Общини и 
кметства", и едно - в разде-
ла, по който кандидатстват 
училищата и детските гради-
ни. За реализиране на все-

ки от класираните проекти 
за общини и кметства ще бъ-
дат предоставени средства в 
размер до 10 000 лева, а за 
училища и детски градини - 
до 5000 лв.

Целта на тазгодишната 
кампания е да изгради об-
ществено отношение към 
опазването на околната сре-

да, да повиши еко-
логичната култура 
и загрижеността 
към мястото, в ко-
ето живеем. С реа-
лизацията на про-
ектите по Наци-
оналната кампа-
ния „Чиста окол-

на среда – 2021 г.” се цели 
реновиране и създаване на 
нови паркови пространства, 
залесяване и засаждане на 
почистени площи, създаване 
и възстановяване на зони за 
отдих, ремонтиране на дет-
ски и спортни съоръжения и 
др. Голямата задача на Об-
щина Айтос е да се постигне 
повишаване на екологично-
то самосъзнание, позитивна 
нагласа към природата, уме-
нието и желанието на граж-
даните за опазване на окол-
ната среда.

Предстои подписването 
на договорите за финанси-
ране. Крайният срок за ре-

ализирането им е 31 ноем-
ври 2021 г. Общо средствата 
за осъществяването на еко-
инициативите по 14-те про-
екта са в размер на 135 000 
лв. - една добра инвестиция 
за реновиране на старите и 
създаване на нови паркови 
пространства, зони за отдих, 
детски и спортни съоръже-
ния в града и селата. 

Проектът, който ще бъде 
реализиран в града, е за 
„Почистване и облагородя-
ване на общински терен, 
представляващ междубло-
ково пространство в гр. Ай-
тос”. Одобрени за финан-
сиране са и проектите за 

общо 12 населени места - 
проект „Почистване, озеле-
няване и облагородяване на 
общински терен в с. Топо-
лица, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-
щински терен в село Дрян-
ковец, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-
щински терен и изграждане 
на детски кът в село Черна 
могила, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-
щински терен и изграждане 
на детски кът в с. Пещерско, 
общ. Айтос”, проект „Почист-
ване, облагородяване и съз-
даване на зона за отдих на 
общински терен в с. Пирне, 
община Айтос”, „Почиства-
не, озеленяване и облагоро-
дяване на общински терен и 
изграждане на детски кът в 
с. Чукарка, община Айтос”, 
проект „Почистване, озеле-
няване и създаване на зона 
за спорт и отдих на общин-
ски терен в село Поляново, 
община Айтос”. проект „По-
чистване, озеленяване и об-
новяване на зона за отдих 
на общински терен в село 
Мъглен, община Айтос”, про-
ект „Почистване, озеленява-
не и облагородяване на об-

щински терен и изграждане 
на детски кът в с. Съдиево, 
община Айтос”, проект „По-
чистване, озеленяване и об-
лагородяване на общински 
терен и изграждане на дет-
ски кът в село Карагеорги-
ево, община Айтос”, проект 
„Почистване, озеленяване и 
облагородяване на общин-
ски терени и изграждане на 
детски кът в центъра на с. 
Малка поляна, общ. Айтос” и 
проект „Почистване, озеле-
няване и създаване на зона 
за отдих на общински терен 
в село Зетьово, общ. Айтос”. 
Общо 130 хил. лв. ще бъдат 
вложени за реализацията на 
13-те проекта.

За съжаление, тази година 
само една детска градина - 
"Калина Малина" - град Ай-
тос, кандидатства с проект-
но предложение по НК "Чис-
та околна среда - 2021 г.", в 
раздел "държавни и общин-
ски училища, детски гради-
ни, обединени детски ком-
плекси". Проектът на дет-
ската градина АЗ ОБИЧАМ 
ПРИРОДАТА - И СЕ ГРИЖА 
ЗА ОПАЗВАНЕТО Й ОТ ДГ 
„КАЛИНА МАЛИНА“, ГР. АЙ-
ТОС" е одобрен, очаква се 
подписването на договора 
за финансиране.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

26-29 МАРТ 2021, бр. 458

Община Айтос изпъл-
нява Програма за на-
маляване на нивата на 
фини прахови частици 
и достигане на устано-
вените норми за съдър-
жанието им в атмосфер-
ния въздух. Резултатите 
от измерванията на ат-
мосферния въздух до-
сега показват, че няма 
превишаване на норми-
те. Програмата, заедно 

с плана за действие са 
неразделна част от Об-
щинската програма за 
опазване на околната 
среда.

На територията на об-
щината няма постоян-
но действащи пунктове 
за контрол качеството 
на атмосферния въздух, 
но по график се провеж-
дат редовни замервания 
с мобилната автоматич-

на станция на Регионал-
на лаборатория - Ста-
ра Загора, за установя-
ване състоянието на ат-
мосферния въздух в град 
Айтос. 

За измерванията стан-
цията се позиционира в 
централната част на Ай-
тос – пред администра-
тивната сграда на Об-
щината.

НП

14 от 14 конкурсни проекта -  
одобрени за финансиране по  

НК „За чиста околна среда 2021“

Абсолютен 

успех  

зА общинА 

Айтос! 

Община Айтос следи 
какво дишаме

По общински проект 2020 - нова 
зона за отдих в Айтос По общински проект 2019 - зона за отдих в с. Черноград
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ОБЯВА

Районно мюфтийство - гр. Айтос, обявява търг за отда-
ване под наем. Търгът с явно наддаване ще се проведе 
на 05.04.2021 г. в канцеларията на Районно мюфтийство 
гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ №1, от 10:00 часа. 

Начална тръжна цена 35,00 лв. на декар. Стъпка за 
наддаване 3,50 лв.

Земеделска земя, находяща се в землището на с. 
Пещерско, общ. Айтос, обл. Бургас за поземлен имот 
№198019 с площ от 6,228 дка, в местността Корията.

За повече информация: гр. Айтос, тел. 0558/ 2-63-
64, 0877/106 613

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

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

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на община Айтос и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка. 

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

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

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпа-
дъци до контейнерите за битови отпадъци - легла, 
дивани, матраци, дюшеци, строителни материали, ста-
ри гуми и дограма, излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване и др. На нарушителите ще бъ-
дат съставени актове.

Нуждаещите се от повече информация могат да 
се свържат със старши експерт Катя Иванова, еко-
лог в Общинска администрация - Айтос, на тел. 
0897/ 992 321.

Кметът на Мъглен 
положи клетва

Новият кмет на село Мъг-
лен - Межди Ахмед, поло-
жи клетва пред Общинския 
съвет на редовното му за-
седание на 24 март 2021 г. 
След частични избори на 
28 февруари Межди беше 
избран за кмет на кмет-
ство Мъглен, община Ай-
тос с Решение №194 – ЧИ 
от 28.02.2021 г. на Общин-
ска избирателна комисия 
– Айтос.

Межди Ахмед е 40-годи-
шен, с основно образова-
ние. Женен, с две деца. До-
сега е работил в строител-
ството.

- Г-н Ахмед, честито! 
Вече официално сте кмет 
на Мъглен. Знаете ли как-
ви са проблемите на се-
лото и хората?

- Имаме нова ВиК мрежа, 
проблем след ремонтите са 
улиците.

- Как спечелихте дове-
рието на мъгленци?

- Хората искаха промя-
на.

- Как ще оправдаете 
доверието им?

- С работа.
- С какво първо ще се 

захванете?
- Днес застъпвам, ще 

видя кое е най-спешното.

Николай Димитров, представител на ОИК-Айтос, връчи удостоверението на 
Межди Ахмед

Йото ЙОТОВ

13,40 ч., 20 март 2021 г., 
неизвестно превозно 
средство умело се качи 
на половин метър навъ-
тре на току-що завърше-
ния от строителите нов 
тротоар. С гръм и тря-
сък и с цената на част от 
пластмасовата си броня 
сгъна до земята колон-
ката на пътния знак, от-
хвърли на 10 м неговата 
табела и спазвайки изо-
бразената на него забра-
на за спиране, с мръс-
на газ продължи пътя си 

в посока... някой авто-
сервиз.

Видимата шарка от 
гуми на мястото на случ-
ката, на което в ляво нор-
малните хора пресичат в 
посока панелните блоко-
ве, а направо отиват към 
оптика „Мишел”, показва 
какво мазало можеше да 
има, ако на тротоара се 
беше случил някой пеше-
ходец. Колкото по-широ-
ки и новички тротоари 
прави властта, шосетата 
си остават „нам тесни”… 
Пешеходци, моля възму-
тете се!

Добрината е безкрайна. 
Дори едно сърце, изпълне-
но с добрина да има в се-
лото или града, където жи-
веете, знайте, че го има. 
Никой и нищо не е в със-
тояние да убие тези души. 
Благодарим ви, че ви има, 

добри хора. Срещаме ви 
всяка седмица – във вла-
ка, в българските градове и 
села. Добрината ви не ос-
тава незабелязана. Знайте, 
че някой някъде я оценява. 
Може и повече да не видите 
човека, на когото сте стори-

ли добро, но той ще го пом-
ни винаги.

По повод трите свещени 
месеца на мюсюлманите 
и след съботния репортаж 
по БТВ нашите съграждани 
мюсюлмани от града и ня-
кои от околните села на об-

щина Айтос решиха да от-
делят от личните си сред-
ства за подпомагане ра-
бота на медиците във ВО в 
борбата с коронавируса. Те 
осигуриха минерална вода 
и хранителни продукти за 
пациентите и персонала на 
COVID-отделението. 

Благодарим на :

Гюлсюм и Хюсеин  
от Айтос;

Осман и Емне от 
Снягово;

Баба Хава на 75 г. 
от Снягово, успяла 
да задели средства, 

въпреки че отглежда 
сама трите си внучета.

Благодарим на всички 
жители, отделили лични 

средства, от селата 
Добра поляна  
и Мрежичко.  

Списъкът им е дълъг и 
затова не ги изписваме 

поименно. 

Благодарим Ви, мили 
хора, че сте с нас в този 

труден момент. 
Бъдете здрави!

МАСКИТЕ НА 
ОТКРИТО - 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!
Вижте по-важните допълнителни временни противо-

епидемични мерки на територията на област Бургас, 
в сила от 18.00 часа на 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

- Задължително носене на защитни маски, изклю-
чиние се допуска за деца до 6 г.

- Преустановяват се всички колективни и индивиду-
ални спортни мероприятия, тренировки и състезания 
за всички възрастови групи на открито и закрито.

- Преустановяват се посещенията на пазари, тър-
жища и базари, с изключение на тези от тях, които 
са постоянно действащи и регистрирани само за хра-
нителни стоки.

- Забранява се провеждането на организирани 
масови обществени мероприятия на закрито и от-
крито.

- Не се допуска организирането и провеждането на 
събития и тържества от частен характер на открито и 
закрито (сватби, погребения, кръщенета и др.) с при-
съствието на повече от 10 човека.

- Не се допускат на обществени места за времето 
от 20.00 ч до 06.00 часа, лица под 18-годишна възраст 
без придружител

- Ще се осъществява постоянен контрол в места-
та, предназначени за обществено ползване - недо-
пускане на струпването на хора и спазване на мер-
ките за физическа дистанция.

МБАЛ-Айтос: Благодарим,  
че ви има, добри хора!

И баба Хава на 75 г. от Снягово с дарение за COVID-отделениeто в Айтос

Ето как „добросъвестни“ 
шофьори спазват знака 
„Забранено спирането!"
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Нови възможности за община Айтос  
през следващите седем години

Две дами с изключител-
но богат експертен опит в 
управлението на средства-
та от ЕС се срещнаха на 
23 март т.г. с кмета Васил 
Едрев, за да обсъдят въз-
можностите на община Ай-
тос да кандидатства за фи-
нансиране на проекти през 
новия програмен период. В 
разговора на градоначал-
ника с Ивелина Василева 
и Деница Николова, кан-
дидати за народни пред-
ствители от листата на ПП 
ГЕРБ, бяха разисквани две 
важни теми - какви са под-
готовката и капацитетът на 
местно ниво за новите въз-
можности пред община Ай-
тос и област Бургас като по-
тенциални бенефициенти 
по новите оперативни про-
грами на ЕС. 

Не стана дума за полити-
ка, за партийни приорите-
ти и листи, за избори и за 
очакванията след тях. Раз-
говорите бяха изцяло фо-
кусирани върху интереси-
те на община Айтос и въз-
можностите за допълнител-
но финансиране за обекти в 
града и селата. В работната 
среща участва и зам.-кме-
тът на община Айтос Мари-
ана Димова, която ръково-
ди ресор "Проекти".

ПО-ФОКУСИРАНА РЕ-
ГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Деница Николова е досе-
гашен зам.-министър на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството. Над 15 годи-
ни работи в сектора за упра-
вление на средства от ЕС и 
е част от екипа за оформя-
нето на новия модел за про-

веждане на по-фокусирана 
регионална политика. Мо-
дел, който, от една страна, 
дава възможност на хората 
да изразят своето мнение 
за всяка предвиждана ин-
вестиция и възможност да 
генерират проектни идеи на 
принципа „от долу нагоре“. 
От друга - моделът създава 
условията, местните и ре-
гионалните власти да имат 
своята тежест във вземане-
то на решения при избора на 
една инвестиция пред дру-
га, като отчитат комплексно, 
коя от тях ще има по-значим 
ефект и принос за развитие-
то на икономиката на даде-
ната територия и за повиша-
ване на стандарта на живот 
на хората. 

ИНТЕГРИРАНИ  ИН-
ВЕСТИЦИИ  И ПАРТ-
НЬОРСТВО

Акцентът в разговорите 
беше поставен върху ин-
тегрираните инвестиции и 
партньорството на общини-
те за структуриране на ка-
чествени проекти. "Следва-
щите седем години са осо-
бено важни за развитие-
то на региона. В тази посо-

ка община Айтос има мно-
го възможности, въпросът е 
да се оползотворят по пра-
вилния начин - да се реа-
лизират най-добрите про-
ектни идеи на принципа "от 
долу нагоре", и те да са по-
лезни за бизнеса и хората. 
Много е важно да бъдат за-
ложени правилните идеи в 
Плана за интегрирано раз-
витие на община Айтос, кой-
то сочи посоката и цялост-
ната визия за развитие на 

общината. Планът е изклю-
чително важен, защото, на 
практика, без него достъпът 
до европейските средства е 
невъзможен," заяви на сре-
щата с кмета Николова.

АЙТОС  В ПРОГРАМА-
ТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕ-
ГИОНИТЕ 2021-2027

Инвестиции за близо 6,7 
млрд. лв. по три основ-
ни приоритета предвижда 
Програмата за развитие на 

регионите 2021-2027 г., раз-
работена от Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ).

В приоритета на програ-
мата - Интегрирано терито-
риално развитие на регио-
ните, който е с бюджет от 
2,461 млрд. лв., достъп ще 
имат 40 градски общини, 
една от тях е Айтос. Те ще 
могат да изпълняват инфра-
структурни проекти, както и 
такива за качествена и без-
опасна среда, зелени ин-
вестиции, мерки за насър-
чаване на икономическата 
активност и др, 

Какви инвестиции се за-

лагат в плана за интегри-
рано развитие, какви ще 
са за хората от община-
та ползите от четирилен-
товия път до Бургас, иска-
нето на айтоските колоез-
дачи за изграждането на 
велоалея на този път, но-
вите възможности за ин-
вестиции на терена от 100 
дка на бившето военно по-
деление, съвместните про-
екти с други общини от об-

ластта, новата програма 
за енергийна ефективност 
и възможността да бъдат 
изградени общински жи-
лища с финансиране по 
европрограми - това бяха 
част от темите, обсъдени 
на срещата.

РЕСТАРТ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Заради изключителния 
интерес на айтозлии спе-
циално внимание беше от-
делено на новата Програма 
за енергийна ефективност 
и санирането на жилищ-
ни сгради. "Ще продължим 
със санирането на много-

фамилни жилищни сгради. 
Програмата се разширява 
със санирането и на едно-
фамилни жилища. Надявам 
се, че община Айтос има по-
дадени вече сгради по до-
сега действащата програ-
ма, защото от тях ще тръг-
не финансирането. Начинът 
за кандидатстване по нови-
те правила  ще е ясен още 
тази пролет", каза още в Ай-
тос Деница Николова. 

От 2018 г., близо 300 семейства от Айтос живеят 
в санирани по програмата жилища

Рестартът на Програмата за енергийна ефектив-
ност е изключителна възможност за още санирани 
сгради в Айтос

Рестарт на 
програмата 
за саниране

Местата за отглеждане 
на селскостопански живот-
ни и обемът на животновъд-
ната дейност на територи-
ята на община Айтос - това 
беше казусът, с който се зае 
Временна комисия, специал-
но сформирана с решение 
№172/27.11.2020 г. на Общин-
ски съвет - Айтос. Със също-
то решение през м. ноември 
м.г. Съветът не прие проек-
та за наредба, разработен от 
общинската администрация и 
внесен за разглеждане в за-
седателната зала. И съветни-
ците, и администрацията тога-
ва бяха единодушни, че е не-
обходима детайлна разработ-
ка, съобразена с промените 
в законодателството и с ясен 
регламент, предвид местни-
те особености. На Временна-
та комисия беше даден срок 
от три месеца да подготви нов 
проект на наредбата.

Красимир Енчев беше пред-
седател на Временната коми-
сия с членове Ружди Хасан, 
Ремзи Ахмед, Здравко Кос-
тов, Рамадан Бехчет и Геор-
ги Янев. Проектът за наредба 
беше приет с решение на Съ-
вета на 24 март т.г. Новият до-
кумент регламентира допусти-
мия брой за всеки вид селско-
стопански животни, отглежда-

ни в регулационните граници 
на населените места на тери-
торията на община Айтос; ос-
новните права и задължения 
на собствениците при отглеж-
дането на селскостопанските 
животни и спазване на пра-
вилата и нормативите за ус-
тройство на територията, как-
то и на санитарно-хигиенни-
те изисквания при отглежда-
нето на животните. Въведени 
са конкретни правила, свър-
зани с обема на животновъд-
ната дейност и местата на от-
глеждане на селскостопански 
животни, по смисъла на За-
кона. За да бъде запазен ба-
лансът между обществения и 
частния интерес, се въвеж-
дат  правила и задължения за 
физическите и юридическите 
лица, свързани с отглеждане-
то на селскостопански живот-
ни за лични нужди. С наредба-
та се определят и местата (зо-
ните), в които могат да се от-
глеждат селскостопански жи-
вотни и се регламентира обе-
мът на животновъдната дей-
ност в тях. Изискванията към 
лицата, които отглеждат сел-
скостопански животни за лич-
ни нужди цели да се гаранти-
ра опазването на чистотата и 
хигиената на местата, където 
се отглеждат, и не на послед-

но място - спокойствието на 
жителите на населените мес-
та в община Айтос.

"С приемането на наредбата 
ще се постигне обективност, 
прозрачност и справедливост. 
Точното и ясно регламентира-
не на правилата при отглежда-
не на животните. Тя ще спо-
могне за подобряване на кон-
трола върху отглеждането им, 
както и за предотвратяване на 
нерегламентираното изхвър-
ляне на животински отпадъ-
ци и подобряване хигиенните 
условия в населените места", 
категорични са членовете на 
Временната комисия.

При спазване изисквани-
ята на Закона за норматив-
ните актове, проектът на На-
редба, ведно с мотивите към 
него, бяха публикувани на 
02.02.2021 г. на интернет стра-
ницата на Община Айтос. 
Беше предоставена възмож-
ност на всички заинтересо-
вани лица в срок от 30 дни да 

направят своите предложения 
и становища по него.  

Ето какви са най-общо но-
вите правила. За нуждите на 
Наредбата, на територията на 
община Айтос са определени 
три зони. Забранява се от-
глеждането на селскостопан-
ски животни в Първа зона на 
гр. Айтос, както и в стопански 
постройки, в които не могат 
да се осигурят санитарно-хи-
гиенни, ветеринарномедицин-
ски изисквания за отглежда-
не на съответния вид животни 
или тези постройки не отго-
варят на нормативните изис-
квания за опазване на окол-
ната среда. Не могат да се от-
глеждат животни и в стопан-
ски постройки, които не са ре-
гистрирани като животновъд-
ни обекти по реда на Закона 
за ветеринарномедицинска-
та дейност. Забранява се от-
глеждането на селскостопан-
ски животни в имоти, намира-
щи се в близост до паметници 

на културата, в имоти, които 
граничат с туристически обек-
ти (хотели, мотели, туристиче-
ски хижи, ресторанти, заведе-
ния за бързо обслужване, пи-
тейни заведения, кафе-слад-
карници и барове, музеи, па-
метници на историческото на-
следство, културни институти, 
детски градини и училища, за-
щитени местности и природ-
ни забележителности), в жи-
лищни сгради и обекти, които 
са незаконни строежи или не 
се използват по предназначе-
ние. Забранява се отглежда-
нето на селскостопански жи-
вотни в жилищни сгради, ма-
зета, тавани, балкони, веран-
ди, тераси и други непредназ-
начени за целта постройки и 
помещения. 

В границите на Втора зона 
могат да се отглеждат за лич-
ни нужди едно едро преживно 
животно и приплодите му до 
12-месечна възраст; до 2 пра-
сета за угояване; до 5 дребни 

преживни животни и припло-
дите им до деветмесечна въз-
раст; едно еднокопитно жи-
вотно с приплодите му до 12-
месечна възраст; до 5 заека 
с приплодите им, но не по-
вече от 50 броя общо; до 10 
възрастни птици, независи-
мо от вида. 

В границите на Трета зона 
могат да се отглеждат за лич-
ни нужди до 2 бр. едри пре-
живни животни и приплоди-
те им до 12-месечна възраст; 
до 3 прасета за угояване, раз-
лични от свине майки и нека-
стрирани нерези; до 10 дреб-
ни преживни животни и прип-
лодите им до деветмесечна 
възраст; до 2 бр. еднокопит-
ни животни с приплодите им 
до 12-месечна възраст; до 10 
възрастни заека с приплодите 
им, но не повече от 100 броя 
общо; до 50 възрастни птици, 
в т.ч. декоративни, независи-
мо от вида; до 100 бройлера 
или подрастващи птици неза-
висимо от вида. 

В Наредбата детайлно са 
указани границите на отдел-
ните зони и изискванията, ко-
ито се налагат.

Промишленото отглеждане 
(със стопанска цел) на сел-
скостопански животни да се 
извършва само извън регу-
лационните граници на насе-
лените места на територията 
на община Айтос, пише още в 
новата наредба. 

НП

Приеха наредба за обема  
на животновъдната дейност

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Документът определя зоните за 
отглеждане на селскостопански 
животни и гарантира 
спокойствието на гражданите 



Честит празник, родолюбиви българи!  
Уважаеми съграждани! Скъпи тракийци!
Преди 108 години, по време на Балканската война  след 

щурм на Българската армия, на 26 март пада Одринска-
та крепост, считана от военните стратези за непревзе-
маема. Съюзници  на България в Балканската война сре-
щу Турция са православните народи на Гърция, Сърбия 
и Черна гора. 

За България войната е освободителна, защото воюва  
за свободата  на българското население в Тракия и Ма-
кедония, които под натиска на  Великите сили неспра-
ведливо са  изключени  от етническите граници на Бъл-
гарската Екзархия. 

Денят на Тракия - 26 март 1913 година - е един от го-
лемите дни в изграждането на българската държава. По 
своята  значимост 26 март  се доближава до Трети март, 
тъй като са освободени отново български земи, останали 
над 35 години във владение на турската държава. 

Тракийци и всички български патриоти считаме този 
ден като равен с 3 март и 6 септември. На тези три дати  
са произведени исторически събития, допринесли за ос-
вобождението на България от турско робство  и създа-
ване на независима Трета Българска държава. 

Днес ние, потомците на тракийските българи от общи-
ната, посрещаме с голяма радост и удовлетворение ре-
шението на Общински съвет Айтос за даване разреше-
ние на Тракийското  дружество за издигане паметен знак 
на учителя, свещеника и революционера Петър (Пею) 
Киприлов в централната градска част. Събитието е зна-
ково, тъй като съвпада със 170-ата годишнина от рожде-
нието на патрона на дружеството и 125 години от нача-
лото на организирано тракийско движение в България.                                                                            
Паметният знак е място за отдаване почит и към памет-
та на хилядите бежанци, насилствено прогонени от род-
ните им места в Източна и Беломорска Тракия, от Мала 
Азия, Македония и Добруджа, намерили подслон сред 
своите събратя в Айтос и околията и съхранили своята 
родова памет.  

Честит празник, родолюбиви българи!  
Управителен съвет на Тракийско дружество „1897 

Петър Киприлов“

В навечерието на Първа 
пролет членовете на ТД "Чуд-
ни скали" - Айтос, с подкрепа-
та и съдействието на кмети-
цата на с. Дрянковец, Севие 
Пехливанова и собственика 
на "Дрянковска къща", монти-
раха в центъра на селото ин-
формационна табела с исто-
рическа справка за Дрянков-
ското кале. От центъра на се-
лото започва и маркирана-
та от туристите екопътека до 
местността Калето.

Час и половина - два е пътят 
от центъра на Дрянковец до 
археологическите останки на 
Дрянковското кале. До забе-
лежителната местност, на ко-
ято личат руини от крепостна 
стена, вече се стига по екопъ-
тека, грижливо маркирана от 
туристите, поставени са и та-
бели. Идеята пътеката до ис-
торическото кале да бъде мар-
кирана е от 2020 г. и е инициа-
тива на ТД "Чудни скали" - Ай-
тос и на стопаните на „Дрян-
ковската къща“.

С изключителното съдей-
ствие на историка-турист Ни-
колай Димитров, голяма ин-
формационна табела в центъ-

ра на селото представя архео-
логическите обекти и находки 
от района на Дрянковец. Ос-
танките от зидове свидетелст-
ват, че на това място е има-
ло здрава крепост. Смята се, 
че е имало сигнална система 
за следене на движението на 
противниковите войски с па-
лене на огньове и огледала. На 
Калето са открити фрагменти 
от домашна керамика, огро-
мни кюпове за зърно, моне-

ти, върхове на копия, стрели, 
метални брадви и др. находки. 
От височината се открива уни-
кална гледка към Дебелт, Чер-
ни връх, Русокастро и Айтос, 
и вече има засилен интерес 
към новия туристически обект 
от туристически дружества от 
съседни общини.

В чудесната инициатива-
та за преоткриване красоти-
те и историята на местност-
та се включи и средно учили-

ще "Христо Ботев". Директо-
рът Пенка Кирязова предос-
тави на туристите масивна 
конструкция, от която беше 
изработена информационна-
та табела. Кметицата на Дрян-
ковец пък осигури извозване-
то й от Айтос до селото. Ос-
вен че е сред инициаторите 
за екопътеката, собствени-
кът на къща за гости "Дрян-
ковска къща" даде подкрепа-
та си на туристите за всички 
дейности, свързани с монти-
ране на табелата и маркира-
не на пътеката. Заради проти-
воепидемичните мерки мал-
ка група туристи се включи в 
маркирането.

Маршрутът е много лек и 

подходящ за всички възрасти 
- започва от центъра на село 
Дрянковец (чешмата) - църква-
та - местността Дюзлюка - язо-
вира - "Калето". Идеята на Ту-
ристическото дружество е все 
повече хора да бъдат привле-
чени от красотата на местна-
та природа.

"Благодаря на всички, кои-
то се включиха и помогнаха 
да доведем докрай тази пре-
красна инициатива. Сговор-
на дружина - планина повди-
га! След локдауна ще орга-
низираме поход до Калето", 
коментира за НП Бистра Ко-
стова - секретар на ТД "Чуд-
ни скали".

НП
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Преоткриваме красотата на Дрянковското кале - 
нова екопътека води до историческата местност
Идеята беше реализирана  
с обединените усилия на туристи, 
местни и СУ „Христо Ботев“

На 24 март 2021 г. 
Общински съвет-Ай-
тос даде съгласие да 
бъде изграден памет-
ник на Петър (Пею) 
Киприлов в поземлен 
имот общинска соб-
ственост в УПИ ХІІ, 
кв. 120 по плана на гр. 
Айтос, с отреждане 
за озеленяване и па-
зар, (съгласно прило-
жения идеен проект), 
от името и за смет-
ка на СНЦ Тракий-
ско дружество „1897 
Петър Киприлов” гр. 
Айтос.

Като историческо 
определи решение-
то на Съвета Дими-
тър Ошавков, почетен 
председател на Тра-
кийското дружество и 
председател на Ини-
циативния комитет за 
изграждането на па-
метника. „Паметни-
ят знак е напълно го-
тов, но за да продъл-
жи процедурата и да 
бъде издадено разрешение 
за строеж, Общинският съ-
вет трябваше да приеме ре-
шение, с което да даде сво-
ето съгласие за изгражда-
нето на монумента върху 
поземлен имот общинска 
собственост“, уточни за НП 

Ошавков.
Спазени са изисквания-

та на ЗУТ и правилата на 
Наредбата за реда за по-
даване на предложения и 
вземане на решения от Об-
щинския съвет за изграж-
дане на паметници, мемо-
риални обекти и други въз-

поменателни зна-
ци върху поземле-
ни имоти общин-
ска собственост на 
територията на об-
щина Айтос, реши 
ОбС. За решение-
то бяха необходи-
ми гласовете на по-
вече от половината 
от 29-те съветници - 
"за" изграждането 
на паметника гла-
суваха всички.

Ще припомним, 
че на 30 май 2018 

г. Общинският съвет взе 
решение да бъде допусна-
то разработването на про-
екта за паметник в градин-
ката на кооперативния па-
зар, от името и за сметка 
на СНЦ Тракийско друже-
ство „1897 Петър Киприлов” 
гр. Айтос. Идейният проект 
беше съгласуван с Минис-
терството на културата и 
получи положително стано-
вище от Общинския експер-
тен съвет  по устройство на 
територията. 

НП

26 март - Ден 
на Тракия Изграждат паметник 

на Петър Киприлов

Тракийското дружество представи в залата на Об-
щинския съвет проекта за паметник

Пред информационната табела в центъра на с. Дрянковец

С общи усилия - табелата е монтирана

Групата, която маркира пътеката и постави табели По екопътеката На Калето

Историческо решение на Общински съвет - Айтос



Интервю на  
Георги РУСИНОВ

- Г-жо Дончева, с как-
во предстоящите избо-
ри са по-различни от 
предишните?

- Предстоящите избори 
се провеждат в условия 
на пандемия след много 
месеци на протести, ко-
ито започнаха от лятото 
на миналата година по по-
вод влизането на личната 
гвардия на главния проку-
рор Иван Гешев в прези-
дентството. Това отклю-
чи едно стаявано с годи-
ни народно недоволство 
срещу мутрите и мафи-
ята, които очевидно де-
монстрират самозабравя-
не във властта. В този ред 
на мисли народното недо-
волство, показано на пло-
щадите, трябва да наме-
ри политическо израже-
ние. То не може да бъде 
търсено и намирано във 
формации, съществуващи 
в момента и още по-мал-
ко в парламентарно пред-
ставените такива. 

- Как ще коментирате 
ситуацията с пандемия-
та от COVID-19 и справя 
ли се властта с нея чрез 
наложените мерки?

- В условията на панде-
мия, при положение че 
ГЕРБ са овладели всич-
ки ключови институции, 
включително и провеж-
дането на избори, е мно-
го натрапваща злоупо-
требата им с пандемич-

ната обстановка и „гри-
жата за здравето на хо-
рата“. Няма как да кажеш, 
че се грижиш за здравето 
на хората, след като пре-
ди един месец си отво-
рил заведенията, ресто-
рантите, социалните сре-
дища, училищата и спорт-
ните мероприятия, а сега 
ги затваряш. Насажда се 
паника и страх съвърше-
но умишлено. Наблюда-
ва се пълен хаос и пъл-
на липса на разумни мер-
ки от страна на здравни-
те власти. 

- Какъв е Вашият по-
глед върху процеса по 
ваксинация на населе-
нието?

- В тези условия на хаос 
прави крещящо впечатле-
ние неосигуряването на 
ваксини за населението. 
Стана ясно, че още през 
октомври-ноември дър-
жавата е сключила до-
говор само с две фирми 
за доставка на ваксини 
и това не са най-добри-
те ваксини. „Астра Зене-
ка“ е значително по-ев-
тина, а другата – „Сано-
фи“, въобще не е произ-
ведена. Като държава ня-
маме договори за „Пфай-
зер“ и „Модерна“. Няма-
ме никаква яснота как ще 
се случи масовата вакси-
нация и откъде ще наме-
рим ваксини за това. Съ-
щевременно бяха пропа-
гандирани „зелени кори-
дори“, които траеха по 
2-3 дни и след това пра-
вителството съобщаваше, 
че няма ваксини. Личните 

лекари се редят на опаш-
ки дни наред, без ника-
къв шанс да получат вак-
сини за пациентите си по 
списък. В отговор на ста-
налия обществено досто-
яние проблем за липса-
та на договори за вакси-
ни, министър-председате-
лят обяви в едно изрече-
ние, че гражданите тряб-
ва да са спокойни. Само 
че хората се успокояват 
от факти. 

- Липсват ли дебати по 
наболелите проблеми в 
момента като здравео-
пазването и образова-
нието?

- В националните медии 
три пъти беше отлаган де-
батът за здравните мерки 
във връзка с пандемията. 
Не знам колко пъти беше 
отлаган и този за образо-
ванието в условието на 
COVID-19. Вече почти две 
години децата не посеща-
ват редовно училище, а 
това са трайни последици 
върху сегашното поколе-
ние. Управляващите не са 
в състояние да се справят 
с какъвто и да било про-
блем. В изминалите 10 го-
дини те са били щастливи, 
когато не им се е налага-
ло да се сблъскват с труд-
ности. Те нямат интелек-
туален капацитет, грамот-
ност и организираност. 
Това, което се наблюда-
ва, е просто някакъв слу-
гинаж от страна на поста-
вени високо в йерархията 
лекари, които треперей-

ки си за мястото и поста, 
нямат елементарната чо-
вешка доблест да кажат 
каква е ситуацията и как-
во се налага. 

- Какво ще посъветва-
те избирателите да на-
правят на 4 април?

- Сред населението се 
всява умишлено страх, 
за да няма интерес към 
изборите. Опитват се да 
убедят хората, че нищо 
не може да се промени 
и че ще рискуват здраве-
то и живота си, ако слу-
чайно отидат да гласуват. 
Трябва да е ясно, че уп-
равляващите не са в със-
тояние да решат такъв 
проблем като пандемия-
та, да не говорим за дру-
гите проблеми на държа-
вата. 15-годишното упра-
вление на мутрите и ма-
фията на практика сра-
сна силовите структури с 
органите на МВР и сигур-
ност. Това също трябва да 
се промени. Призовавам 
хората да имат малко по-
вече смелост, да отидат 
да гласуват и да успеем 
да се изправим и да от-
страним мутрите и мафи-
ята от власт.

- Коалиция „Изправи 
се! Мутри вън!“, в коя-
то участва и „Движение 
21“ - партията, на която 
Вие сте председател, се 
състои от участници с 
различни политически 
профили и силни лиде-
ри. Как успявате да ба-
лансирате интересите и 
характерите си в рам-
ките на коалицията?

- „Движение 21“ участ-
ва в коалиция „Изправи 
се! Мутри вън!“. Това е 
коалицията, която в най-
голяма степен е свърза-
на с протестите през ля-
тото срещу мутрите и ма-
фията във властта. Добра 
е идеята за обединение 
на хора и формации, ко-
ито са от различни части 
на политическия спектър 
и имат своите различия 
и специфики, но са убе-
дени в това, че България 
трябва да бъде върната 
в демократичните рел-
си. Това е съдбоносно за 
държавата и капацитета й 
да взима разумни реше-
ния. Единодействието и 
единомислието са много 
важни за това. „Изправи 
се! Мутри вън!“ е един 
по-широк алианс за про-
тивопоставяне на влас-
тта. Може би не ни стиг-
на достатъчно времето 
от лятото насам, може 
би са натрупани някакви 
предразсъдъци, но смя-
там, че това е правилна-
та посока. 

- По какви критерии 
ПП „Движение 21“ е 
избрала и предложи-
ла своите кандидати в 
общата коалиционна 
листа?

- „Движение 21“ се е по-
старало да предложи се-
риозни кандидати – хора 
с вече сериозен полити-
чески опит, които са спе-
циалисти в своята област. 
Моето разбиране като 
председател на партията 
е, че само с един гол ен-
тусиазъм проблеми не се 
решават. От тези крите-
рии се ръководим, когато 
предлагаме хора в листи-
те. Смятам, че кандидати-
те на „Движение 21“ се от-
личават във всяка листа. 
В бургаската листа напри-
мер може да бъде отличен 
нашият представител ад-
вокат Драгомир Ошавков, 
който е втори в листата. 
Гласували сме му дове-
рие, защото знаем, че е 
изключително отговорен 
и добре подготвен.

- Мислите ли за евен-
туални съюзници за от-
страняването на ГЕРБ 
от власт?

- Благодаря Ви за този 
въпрос. Искам да из-
ползвам трибуната на 
вестник „Черноморски 
фар“ и да се обърна към 
колегите от БСП. Пра-
ви впечатление, че те не 
водят кампания срещу 
ГЕРБ, а обясняват, че хо-
рата не бива да гласуват 

за малки формации, за-
щото БСП е единствена-
та, която може да победи 
ГЕРБ. БСП няма възмож-
ност да победи ГЕРБ, как-
то са показали през из-
миналите години. Те ня-
мат възможност да побе-
дят ГЕРБ, защото нямат 
капацитет за това. Кога-
то нямаш сили да побе-
диш противниковия от-
бор, трябва да си го при-
знаеш и да търсиш съю-
зници. Не да обясняваш, 
че ако по някакъв начин 
събереш гласовете на 
хора, които не ти симпа-
тизират, ти можеш да по-
бедиш ГЕРБ. Ти ще тряб-
ва да направиш необхо-
димото, да си намериш 
съюзници и да се съо-
бразиш с изисквания-
та, които те ще ти поста-
вят. Изискванията, които 
ние ще поставим на БСП 
за евентуално партньор-
ство, са свързани с го-
товността за промени в 
Конституцията, отстра-
няване на главния про-
курор Иван Гешев, за 
промяна на ВСС, в кой-
то БСП участва. Това е 
трудна хапка за тях, но 
те ще трябва да я пре-
глътнат. В този ред на ми-
сли коалицията „Изправи 

се! Мутри вън!“ ще може 
да бъде съюзник на БСП, 
но БСП също ще трябва 
да извърви своя път за 
това. Нека не пропаган-
дират, че могат сами да 
победят. Очевидно е, че 
не могат. Нека приемат 
фактите такива, каквито 
са и да се подготвят за 
партньорство, включи-
телно и по теми, които до 
този момент са се оказа-
ли трудни за тях. 

- „Черноморски фар“ 
е регионална медия и 
като такава можем да 
твърдим, че читателите 
ни са силно заинтересо-
вани от това Бургаски-
ят регион да има сил-
но лоби в бъдещия пар-
ламент. Мислите ли, че 
във листата на коали-
ция „Изправи се! Мутри 
вън!“ има такива канди-
дати и защо?

- Бургаският регион е 
важен регион. В листа-
та на коалиция „Изправи 
се! Мутри вън!“ има мест-
ни представители. За раз-
лика от Варна, в Бургас 
сме заложили изключи-
телно и само на хора от 
региона. Смятам, че те 
ще оправдаят доверието, 
ако местната общност им 
се довери.
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Събеседник

„В лицето на адвокат Драгомир Ошавков 
имаме силен кандидат от Бургас“, посочи 
председателят на „Движение 21“

Излезте и гласувайте без страх, 
иначе ГЕРБ ще ви довърши

КУПУВаНЕтО И ПРОДаВаНЕтО На ГЛаСОВЕ Е ПРЕСтЪПЛЕНИЕ

Татяна Дончева,  
„Изправи се! 
Мутри вън!“: 



Силвия ШАТЪРОВА

Той е публична фигура и 
лице от екрана, познат е като 
бургаския Кеворк Кеворкян. 
Прозвището му е сложено 
заради над 120 телевизион-
ни интервюта, който е напра-
вил в познатия стил, поста-
вен от автора на „Всяка не-
деля“. Точно бащата на кул-
товия формат преди време 
му казва: „Моето момче, на-
учи се да слушаш събесед-
ника си, ще разбереш много 
повече за него!“. Работата в 
телевизия и това да се учи 
да изслушва събеседника му 
помага в новата му битност. 
Преди 6 години Веселин 
Пренеров решава, че 
ще надгради тази 
публичност и се 
впуска с жар и 
плам в общест-
вената работа, 
става общин-
ски съветник 
от граждан-
ска квота.

Прескача 
бариерата 
и от лице от 
екрана и за-
даващ въпро-
си, преминава 
от другата стра-
на, започва да 
търси и да 

дава отговори на обществе-
ни проблеми.

Да, признава, че тогава е 
подходил с известна доза 
притеснение към новото си 
амплоа с въпроса дали ще се 
справи. Вече е втори мандат 
общински съветник, предсе-
дател на Комисията по кул-
тура към Общинския съвет 
в Бургас, едно от остриета-
та на ГЕРБ в битките за от-
стояване на бюджети и ва-
жни проекти, винаги анали-
тичен, трудно оборим и нена-
падателен човек, свикнал да 
търси различни гледни точки, 
успяващ да влезе в обувките 
на всеки опонент, за да про-

умее неговата версия по 
даден проблем. Днес 

в рубриката „За 
честта на фамили-
ята“ ви предста-
вяме Веселин 
Пренеров, за 
когото Бургас 

е  к а у з а . 
Кандидатира 
се за депутат 
от коалиция 
Г Е Р Б - С Д С . 

П о т о м ъ к 
на извест-

на бургаска 
фамилия, която 

носи с гордост и отго-
ворност, точно защото родо-
вата памет го задължава да 
се бори за по-доброто бъде-
ще на родния Бургас. 

В неговите предизбор-
ни слогани няма да открие-
те типична партийна агита-
ция, ще видите, че издига на 
пиедестал Бургас, негови-
те културни емблеми и него-
вия дух. Лицето му светва и 
се вдъхновява, когато гово-
ри за града, за актьори, пе-
вци, художници, читалища, 
деца-таланти.

„За себе си съм изключи-
телно чист, защото не съм 
продукт на партиен офис. 
Дошъл съм с име, карие-
ра, принос и продължавам 
да надграждам. Имам свой 
бекграунд, за шест години на-
трупах опит и рутина.

Бургас е лице и няма как да 
не вървиш в общия хор на ус-
пехите и предизвикателство-
то“, казва той. 

Радиоапаратите 
ТУЛАН

Малцина бургазлии зна-
ят, че в Бургас е създадена 
първата фабрика за българ-
ски радиоапарати. Първият 
български радиоапарат, кой-
то съперничи на известните 
„Филипс“ и „Телефункен“, е 
създаден тук през 1927 годи-
на, две години преди светов-
ните гиганти да пуснат свои 

радиоприемници от двама-
та братя Веселин и Светозар 
Пренеров. Общинският съ-
ветник Веселин Пренеров е 
кръстен на дядо си Веселин. 
Фамилията е от трима бра-
тя - Веселин, Светозар и 
Иван, но фабриката се дви-
жи от двамата - Веселин и 
Светозар, като първият е тър-
говски директор на фирмата, 
а вторият, Светозар, е чове-
кът, чието име е записано 
като рационализатор и стои 
в историята, като създателя 
на апаратите. 

През 1925 г. предлагат на 
инж. Светозар Пренеров 
да участва в проекта на 
„Филипс“ за започване на 
производство на радиоапа-
рати в Холандия. Младият чо-
век отхвърля примамливото 
предложение и решава, че 
ще произвежда радиоапара-
ти в родината си. Първият ра-
диоапарат на холандците се 
появил на пазара през 1929 
г., две години след ТУЛАН. 
Мотото „Трудолюбието и упо-
ритостта лансират активност 
и напредък“ е и девизът на 
инж. Пренеров и братята му 
Веселин и Иван.

Отначало, заради тога-
вашното законодателство 
в България, инж. Пренеров 
бил принуден да регистри-
ра в Бургас не индустри-
ално предприятие, а само 
занаятчийска работилни-
ца. Нарекъл я „Електрон“. 
През 1925 г. започва про-
изводството на линейни 
радиоапарати под името 
„Универсал“, със скала, на 
която била нарисувана кар-
тата на Европа.

Линейни апарати е пра-

вил и когато била регистри-
рана и започнала работа фа-
брика ТУЛАН, но за много 
кратък период. Бързо кон-
струирал и пуснал серия 
от модели в класовете от 
първо и второ поколение, 
„Тулан 5“, „Камер“, „Класик“, 
„Комфорт“, „Пиколо“, „Виола“ 
(създадени през 1940 г.), 
„Турист“ и други, в батери-
ен и мрежов вариант на за-
хранване.

През 1941 г. инж. Светозар 
Пренеров разработва и мон-
тира в личния си автомобил 
„Опел“ тестов радиоприем-
ник и възнамерявал да про-

извежда и автомобилни ра-
диоприемници, които биха 
били сензация за време-
то си. Българските радио-
приемници ТУЛАН побежда-
ват марки като „Оптальове“, 
„Радио Менде“, „Кьортинг“, 
„Телефункен“, „Саксен-
Верке“, „Олимпия“, амери-
канския „Пилот“ и др.

Всички части, с изклю-
чение на радиолампите, се 
произвеждали във фабрика 
ТУЛАН. По фирмени и патент-
ни съображения някои от тях 
носят самостоятелни марки. 
Инж. Пренеров, в партньор-
ство с колеги от стъкларска-
та промишленост в България, 
дори бил в състояние да пус-
не и производство на ради-
олампи, но условията, кои-
то настъпили след 1933 г. в 
Европа, попречили на вноса 
на специфични суровини, не-
обходими за производството 
на стъклото и съставните еле-
менти на лампите.

Фабрика ТУЛАН е наци-
онализирана и закрита след 
политическата промяна в 
България през 1944 г. Инж. 
Светозар Пренеров умира на 
52-годишна възраст, съкру-
шен от ударите, които поли-
тическият режим несправед-
ливо му е нанесъл тогава.

Качество на 
апаратите 

Българският радиоапарат 
по онова време е спорил в 
световен мащаб с американ-
ски радиоприемници.

Печат за качество е, че за 
десет години от 1931 година 
до 1941 година само шест 
броя от влезлите в употре-
ба апарати са върнати, и то 
поради неправилна експлоа-
тация, като веднага били за-
менени с нови.

Радиоапаратите „Тулан“ 
били евтини и стабилни, 
с прецизна селективност 
и комфортен тон, с много 
оригинални, патентни реше-
ния в тях, които дават зна-
чителни предимства в кон-
курентната среда на ради-
опазара. Странен е и начи-
нът за продажба: купувачи-

те плащат цената на радио-
приемника едва след 4-ме-
сечна пробна експлоатация 
у дома или в учреждението, 
след като се уверят, че са 
купили нещо добро. 

Фирмата ТУЛАН печели 
държавни и обществени по-
ръчки – на пощите, на же-
лезниците, на общините, 
на отбраната, на учителите. 
Журито е настанявано пред 
завеса, зад която били наре-
дени апаратите за конкур-
са. То не е знаело реда на 
подреждането, който посто-
янно се променял. Техници 
зад завесата последовател-
но пускали от конкурсните 
апарати говор и музика от 
възможно най-далечно раз-
положени станции. Журито 
слушало тона, преценявало 
селективността и класира-
ла чутото. Отделна група от 
инженери оценявала схеми-
те на хартия и изпълнение-
то им на шаситата, за да ус-
тановят качеството на кон-
струирането и изработка-
та. По тях не можело да се 
чете марката на приемни-
ка. На тези конкурси, напри-
мер през 1937 г. (Протокол 
от 10 юли 1937 г.) и 1939 г. 
(Протокол №3 от 31 януари 
1939 г.), „Тулан“ побежда-
ва марки като „Оптальове“, 
„Радио Менде“, „Кьортинг“, 
„Телефункен“, „Саксен-
Верке“, „Олимпия“, амери-
канския „Пилот“ и др. 

През този период Бургас е 
в стопански разцвет, тук се 
появяват фабрики - Големите 
български мелници, мо-
ливна, шоколадова, масло-
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Веселин Пренеров, 
е кауза, парола 

Известният журналист е потомък на видния 
род Пренерови, дали на страната  

и света българското радио ТУЛАН

Производство на радиоапарати във фабриката 
в Бургас

Веселин Пренеров, в качеството си на предсе-
дател на Комисията по култура, връчи грамота за 
Фаропазител на кмета Димитър Николов по случай 
100-годишнината на „Черноморски фар“, която прие 
зам.-кметът Йорданка Ананиева



добивна фабрика, техните 
собственици остават в ис-
торията на българската ин-
дустрия. Тук са Чельовски, 
Хаджипетрови, Кобарелови, 
Анастасови, Пренерови, 
Кацарови. В града е имало 
няколко чужди лицея, децата 
са учели френски, английски, 
италиански, кипял е образо-
вателен и културен подем.

Фамилия Пренерови е 
била част от този подем. 
Не е случайно, че точно от 
Бургас е тръгнала техниче-
ска революция да се създа-
де радиопарат. Самата фа-
брика се е намирала око-
ло сегашното Горско упра-
вление на улица „Цар Иван 
Шишман“.

Двамата братя Пренерови 
създават и събирателно дру-
жество „Светлина“, което 
участва в електрификация-
та на града.

Били са близки, имали са 
чисти братски отношения, 
мислили са заедно, за тях 
фамилията е била над всич-
ко, възпитани са в семей-
ни ценности като дух, обич, 
обвързаност. Друг морал и 
други отношения, непонятни 
за сегашното време. 

„Спомням си като дете как 
се събираха старите бурга-
ски фамилии, обръщаха се 
с „Госпожо“, като си госту-
ваха се говореше за поли-
тика, за каузи - обществени, 
социални, музика, изкуство, 
слушаше се радио „Лондон“, 
разказва Веселин. Годините 

на соца, които не са радост-
ни за фамилията, баба му, 
потомка на известния фа-
брикантски род Белчеви от 
Сливен и завършила немско 
училище в Дрезден, прие-
ма твърде достойно и гор-
до. Преподава на персона-
ла в Слънчев бряг уроци по 
немски. 

„Бяха потиснати, но с горд 
дух. Много трудна съдба са 
имали и въпреки това си каз-
ваха, че трябва да пазят чест-
та и името на фамилията, за-
щото винаги са вярвали, че 
справедливостта ще възтър-
жествува. Няма как, ако си 
работил честно и почтено за 
една идея и кауза, това 
да не се случи“, разказва 
още Пренеров за видния 
си род. 

При последното именува-
не на улици в Бургас братя 
Пренерови получиха име на 
нова улица в индустриалната 
зона „Север“ Историята им 
може да се види в Бургаския 
музей, в Бургаската област-
на управа, където се е по-
мещавала индустриалната 
камара на града. Веселин 

Димитров отделя страници 
за тях в книгата си за бъл-
гарското радио.

Началото на 
фамилията - от 
Австрия до Котел

Коренът на фамилията е 
австрийски, началото по-
ставя Йохан Бренер. Той е 
доктор, австриец, който по 
време на Австро-Унгарската 
империя в средата на 19 
век завършва медицина във 
Виена. Бунтар, младо мом-
че, революционно настрое-
но, пристига в Османската 
империя и се заселва в ра-
йона около Котел. Тогава 
той е единственият завър-
шил медицина по това вре-
ме, обикаля околията, пред-
лага здравни услуги сре-
щу една турска лира. По 
този начин поставя начало-
то на здравното осигурява-
не и здравен предприемач. 
Жени се за българка и при-
ема християнството, така 

името му от Фон Бренер, 
по-късно става нарицател-
но като Пренер. Един от 
синовете му - Матей, кой-
то е прадядо на Веселин 
Пренеров и баща на него-
вия дядо, е началник на по-
щите в Сливен, по-късно 
идва в Бургас. Човек фи-
лантропски настроен, един 
от основните дарители на 
Старческия дом в Бургас, 
който се е намирал на мяс-
тото на сегашната военна 
болница. Подобно възпита-

ние Матей дава и на тримата 
си сина - Веселин, Светозар 
и Иван, като Веселин е ви-
ден обществен деятел на 
града през 30-те години на 
миналия век. Основател е на 
Бургаския ротари клуб. 

Родовият девиз на 
ТУЛАН

Девизът на ТУЛАН, кой-
то образува абревиатура-
та и дава името на апарата- 
„Трудът и упоритостта лан-
сират активност и напре-
дък!“ следва сега и Веселин 
Пренеров. „Това е семеен 
девиз. Не бягам от корените 
си, следвам го с много отго-
ворност“, казва той и осъз-
нава с колко много история 
е натоварен. Една от които 
е памет към хората, които са 
създали фамилията и чиято 
цел е била личен проспери-
тет и този на родния град. 

„И сегашните наследници 
следваме онова, което те 
са ни заложили. Този девиз 
ни е като икона. Следваме 
го, независимо че са мина-
ли над 70 години оттогава, 
но това се помни в града и 
старите бургаски фамилии 
го знаят.

След години малко или 
много се опитвам да про-
дължавам тяхното дело, тех-

ния генетичен код“, разказа 
още Пренеров. Идеята да се 
впусне в обществена дейност 
идва естествено, като под-
ражание на семейната тра-
диция, а не е търсена само-
целно. Държи да подчертае:

„Аз бягам от политическа 
обвързаност, повече граж-
дански и обществено съм ан-
гажиран, а не партийно. По 
никакъв начин не влизам в 
партийни обвързаности, за-
щото смятам, че най-важно-
то е да бъдеш представител 
на хората и обществото.“

Как Бургас има 
най-висок бюджет 
за култура 

Казва, че това да се зани-
мава с обществена дейност 
го прави пълноценен, има пи-
етет да се занимава с култу-
ра и обществена дейност.

„Такова удоволствие ми 
носи това да помагам сега 
на читалища, да отстоявам 
бюджети на културни среди-
ща, да внушаваме, че това е 
визитната картичка на гра-
да и така трябва. Духовното 
здраве сега е най-ощетено 
в това време на пандемия. 
Шест години се боря за по-
висок бюджет за култура. В 
държавата в момента е 0,4%, 

а в нашата община е 1%, каз-
ва още шефът на местна-
та Комисия по култура към 
Общински съвет.

По време на първия ман-
дат като общински съветник 
прокарва идеята да се заде-
лят пари за даровити деца. 
Така създава програмата 
„Бургаски деца“. В нея се да-
ват стипендии на изявени та-
ланти в три направления - ма-
тематика, хуманитарни науки 
и изкуство, наскоро към нея 
се прибавиха и студентите и 
спортистите.

Читалищата са неговото 
слабо място. След като ог-
лавява Комисията по култу-
ра, те са изтупани от нафта-
лина, излизат на светло, пра-
вят концерти, прояви. Те са 
ми голямата слабост“, при-
знава Пренеров и допълва: 
„Нямаха самочувствие, сега 
ги изкарахме пред хората. 
Имат нов живот, повярваха, 
че могат, като им дадеш под-
крепа и те се възраждат. По 
друг начин сега градът гле-
да на тях, промени се отно-
шението към тях, Общината 
също гледа по друг начин на 
тяхната дейност“, е мнението 
на кандидат-депутата. 

Няма бургаски талант, кой-
то да не е минал през музи-
кална, актьорска, танцова 
или езикова школа към чи-
талище.

Общо над 30 са читалища-
та в цялата община. За него 
те са живите пламъчета по 
време на пандемия и кризи. 
Категоричен е, че Законът за 
читалищата трябва да се пре-
работи, защото не може чита-
лище с над 140 години история 
като „Пробуда“ да се поста-
вя наравно с едно друго, ко-
ето развива дейност в апар-
тамент. „Говорим за диферен-
циация според качеството и 
заслугите, според продукта“, 
казва кандидат-депутатът.

Твърди, че моделът за пра-
вене на култура в Бургас 
трябва да стане национа-
лен. Лятото в Бургас е него-
ва визитна картичка, фести-
вали, културни пространства 
и филиали на ВУЗ-ве са част 
от този подем.

„Погледнете Бургас, за да 
промените България“, е не-
говият апел и заявява, че в 
политиката няма място за 
шоу, а за експертност и от-
говорност.
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ЗА ЧЕСТТА НА ФАМИЛИЯТА

за когото Бургас  Веселин Пренеров, 
и съдбае кауза, парола 

Основателите на фабрика „Тулан“ - братята Веселин (вляво) и Светозар 
Пренерови

Една от гордостите на тв водещия и общински съветник са концертите „Обичам 
Бургас“, които събират бургаски звезди на една сцена

Като водещ на рубриката „Лице в Лице“ с примата Лили Иванова



„Черноморски фар“

„Транспортът ще продъл-
жи да е приоритет в про-
грамата ни за управление 
за следващите четири го-
дини. Жителите на общи-
ните в област Бургас искат 
реализиране на проекти 
за морския сектор. Ще ра-
ботя за откриване на ли-
ния „Бургас - Инеада - Ис-
танбул“, която би имала го-
лям икономически смисъл 
за Бургас и региона. Всеки 
бъдещ депутат от региона 
трябва да подкрепи подо-
бен проект за свързаност 
между райони и привлича-
не на инвестиции“. Този 
свой приоритет коментира 
кандидатът за народен 
представител от коалиция 
ГЕРБ-СДС Иван Вълков. 
Като член на ресорната 
комисия в парламента той 
е категоричен, че бъдеще-
то на Бургас е с поглед към 
морето, към съвременна и 
сигурна транспортна ин-
фраструктура. „Една от 
най-големите круизни ком-
пании в света, „Роял Кари-
биън“, планира да отвори 
собствен пристанищен хъб 
в Истанбул и това ще бъде 
факт съвсем скоро. Бъде-
щото пристанище за кру-
изни кораби ще се казва 
„Галати порт“. То ще е ос-
новно пристанище на въ-
просната компания за ре-
гиона. Разположението на 
града ни ще го направи 
най-близкото голямо прис-
танище в Черно море до 
този круизен хъб. Вече е 
подписано предварително 
споразумение за обслуж-
ване на 7 круизни кораба 
на пристанище Бургас, ако 

противоепидемичните мер-
ки срещу коронавирус поз-
воляват такива пътувания“, 
сподели Иван Вълков. 

Той поясни, че това пре-
връща евентуалната мор-
ска линия „Бургас - Инеада  
- Истанбул“ в проект, който 
се нуждае от пълна под-
крепа, за да може Бургас 
да стане част от маршрути-
те на „Роял Карибиън“. 
„Линията „Бургас - Инеада 
- Истанбул“ в момента не е 
факт, но държавата, всич-
ки бургаски депутати, мор-

ски общини в Бургаска об-
ласт заедно трябва да ра-
ботят това да се случи. 
Преди всичко е шанс за ту-
ристическия сектор и него-
вото развитие през след-
ващите години. Този про-
ект има подкрепа от стра-
на на турските партньо-
ри“. 

По думите на Иван Въл-
ков този маршрут ще бъде 
атрактивен и нискотари-
фен начин за пътуване 
между Бургас и турския 
мегаполис. 

Ще работя за бъдеща 
морска линия „Бургас - 

Инеада - Истанбул“ 

Стра ни ца 14 26-29 Март 2021

ИзборИ2021

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за дър-
жавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Пра-
вилника за прилагане на Закона за държавната 
собственост (ППЗДС), чл. 2, т. 2, чл. 3, чл. 4, ал. 
1, чл. 18 и чл. 20 от Наредба № 7 от 14.11.1997 
г. за продажба на движими вещи - частна дър-
жавна собственост (Наредбата), чл. 2, ал.1, т. 
2, чл. 40 и чл. 42, ал.3 от Вътрешните правила 
за провеждане на процедури по продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост 
на ДА ДРВВЗ, съгласно Наредба № 7/1997г. на 
министъра на финансите  (ВП) и Протокол с вх. 
№ 645/16.03.2021г. от комисия, назначена със 
заповеди № РД-09-123/27.11.2018г. и № РД-09
-91/09.10.2020г. на председателя на ДА ДРВВЗ, 
която е определила първоначалната тръжна цена 
за продажба на движимите вещи и Заповед № 
РД-10-61/ 23.03. 2021г.  на Председателя на 
ДА ДРВВЗ, обявява търг с явно наддаване за 
продажба на движими вещи - частна държавна 
собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, (чрез 
ТД “Държавен резерв” (ТД ДР) - Пловдив, ТД ДР 
- Плевен,  ТД ДР - Бургас, ТД ДР - Варна и ТД 
ДР - Велико Търново), с начална тръжна цена, съ-
гласно Приложение № 1, публикувано на интер-
нет страницата на ДА ДДРВВЗ: www.statereserve.
bg/bg/byuletin-za- prodazhbi/.

1. Търгът ще се проведе на 06.04.2021г. от 11 
ч., в Централно управление (ЦУ) на ДА ДРВВЗ на 
адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 3, ет. 3, стая 
№ 301. В търга могат да участват както физически 
и юридически лица, така и еднолични търговци.

2. За участие в търга се заплаща депозитът в 
размер – 28 529, 34 лева, 10 на сто от началната 

тръжна цена и се внася по Банкова сметка на ДА 
ДРВВЗ: IBAN BG23 BNBG 9661 3300 1830 03,  BIC: 
BNBG BG SD в БНБ – Централно управление в срок 
до 16:30 на 05.04.2021г., който се освобождава 
съгласно Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на 
движими вещи - частна държавна собственост и 
Заповед № РД-10-61/23.03.2021г. на Председа-
теля на ДА ДРВВЗ за откриване на търга, публику-
вана на интернет страницата на ДА ДДРВВЗ: www.
statereserve.bg/bg/byuletin-za-prodazhbi/.

3. Огледът на вещите може да бъде извършен 
всеки работен ден от датата на публикуване на 
обявлението до 05.04.2021 г. от 10:30 до 16:00 
часа (без събота и неделя) в посочените в прило-
жение № 1 складови бази на териториалните ди-
рекции, при условия и ред, описани в заповедта.

4.  Заявленията за участие в търга се приемат 
до 17.30ч. на 05.04.2021г. в деловодството на 
ЦУ на ДА ДРВВЗ на адрес: гр. София, ул. “Москов-
ска“ № 3. Към заявлението кандидатите следва 
да представят и документи, съгласно Заповед № 
РД-10-61/23.03.2021г. на Председателя на ДА 
ДРВВЗ за откриване на търга.

5. Определеният за купувач следва да плати 
предложената цена в срок до 3 работни дни от 
датата на получаване на уведомителното писмо 
по т. 15 от Заповед № РД-10-61/23.03.2021г. 
на председателя на ДА ДРВВЗ, по банков път по 
сметка на ДА ДРВВЗ: IBAN BG23 BNBG 9661 3000 
1830 01,  BIC: BNBG BG SD  в БНБ – Централно 
управление и представя подписаният договор в 
Деловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ.

Цялата информация, относно провеждането на 
процедурата и условията за участие в търга е пуб-
ликувана на интернет страницата на ДА ДДРВВЗ: 
www.statereserve.bg/bg/byuletin- za-prodazhbi/.

З А П О В Е Д
№ РД-04- 55/ 24.03.2021 год.,

гр. Бургас

На основание чл. 106, ал. 1 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ и чл. 3, ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земе-
делие” във връзка с §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 27, ал. 9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ и чл. 105, ал. 2 и 3 от ППЗ-
СПЗЗ,  Заповед за упълномощаване на МЗХГ -№РД-46-224/ 22.05.2019 г., писмо за съгласие по чл. 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ с изх.№66-
442/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както и Протокол от 21.01.2021 г. във връзка с ал.8, изречение вто-
ро от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №РД-04-100/29.05.2020 г. на Директора на ОД“Земеделие“ Бургас.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изречение вто-

ро от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по 
§12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизирана територия, както следва:

№ Съгласие от МЗХГ Землище № по КККР площ/ 
дка НТП Дан.  Оц. 

за 2021
Паз. Оц.  
оценител

Депо-
зитлв.

Разходи  
чл.56ш

1 съгласие изх. №66-442/ 
24.02.2021 г

гр.Средец,
общ. Средец ПИ 17974.100.7 3.725 стоп.двор из-

оставена земя 684,50 9 059.00 905.90 50.00

II. Условия за участие: Право на участие имат собственици на 
имоти, съседни на имота предмет на търга в границите на стопан-
ския двор, а именно: ПИ с идентификатори 17974.100.1; 
17974.100.2; 17974.100.6 по КККР на гр. Средец, общ. Средец. 
Класирането ще се извърши ако се явят поне двама легитимни 
кандидати  /съседи/, които:

са подали правилно попълнени заявления в срока по 	
чл.106, ал.8 от ППЗСПЗЗ, и чиито тръжни документи отговарят на 
изискванията на чл.106, ал.10 и ал.14 от ППЗСПЗЗ;

не са „свързани лица” по смисъла на Търговския закон и 	
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и „свързани пред-
приятия” по смисъла на Закона за малките и средните предприя-
тия;

притежават документи за собственост на индивидуализи-	
рани съседни имоти към датата на публикуване на заповедта.

  III. Подаване на документи за участие в търга: Заявители-
те или писмено упълномощено от тях лице с нотариална заверка 
на подписа подават в Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за-
явление по образец утвърден от Министъра на земеделието, хра-
ните и горите, в което се посочват: местонахождението, номерът 
и площта на поземления имот и предлаганата цена в лева за имо-
та, изписана с цифри и думи. За всеки имот се подава отделно за-
явление. В случаите когато заявлението се подава от ЕТ или юри-
дическо лице задължително се посочва ЕИК, съгласно Закона за 
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с несто-
панска цел. 

   При подаване на заявлението заявителят или упълномоще-
ното лице представят документ за самоличност и прилагат:

1. Нотариално заверено пълномощно, когато документите се 
подават от упълномощено лице;

2. Платежен документ за внесен депозит в оригинал, когато 
плащането не е извършено по електронен път;

3. Копие от документ за собственост на имот съседен на пред-
ложения на търг имот;

4. Решение на съответния оправомощен орган за закупуване 
на държавните имоти - предмет на продажбата, когато заявлени-
ето се подава от юридическо лице или от едноличен търговец;

5.  Декларация за обстоятелствата по чл.106, ал. 18 от ППЗ-
СПЗЗ – липса на свързаност с друг кандидат

6. Декларация за събиране, съхраняване и обработване на 
лични данни, във връзка с Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата 
на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО.

IV. Място и срок за получаване на заявления: Документите 
за участие в търга се получават в сградата на Областна Дирекция 
„Земеделие” гр. Бургас, ул.”Цар Иван Шишман” № 8, стая №6 все-
ки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, в срок от 30 /тридесет/ ка-
лендарни дни считано от датата на публикуване на заповедта в 
местен вестник (за област Бургас) или могат да бъдат изтеглени 
от интернет страницата на ОД”Земеделие” Бургас - http://www.
mzh.government.bg/ODZ-Burgas/bg/ Home.aspx.

V.  Място и срок за подаване на заявления: Документите за 
участие в търга се подават в сградата на Областна Дирекция “Зе-
меделие” Бургас, ул.”Цар Иван Шишман” № 8, стая №6 всеки ра-
ботен ден от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа, в срок от 
30 /тридесет/ календарни дни считано от публикуването на запо-
ведта в местен вестник (за област Бургас). За всеки имот се по-
дава отделно заявление. Не се допускат за участие кандидатите, 
чиито заявления са подадени след срока.

VI. Депозитът за участие е 10% от началната тръжна цена 
определена по реда на чл. 105, ал. 7 от ППЗСПЗЗ, върху него 
не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от 
сключване на договор. Банковото бордеро /оригинал/ за внесе-
ния депозит се представя заедно с документите за участие в тър-
га. За всеки имот се представя отделен документ за депозит. Де-
позитът се внася по набирателна сметка на Областна Дирек-
ция „Земеделие” гр. Бургас: ОББAД Бургас-IBAN: 
BG48UBBS80023300252510 BIC:UBBSBGSF,  Основание: Депо-

зит за участие в търг по чл.27, ал. 9 от ЗСПЗЗ.
VII. Място за обявяване на протоколите от търга: Информа-

ционното табло на ОД „Земеделие” Бургас, ул.„Цар Иван Шишман” 
№8, ет.1 и на интернет страницата на Дирекцията http://www.mzh.
government.bg/ ODZ-Burgas/bg/Home.aspx. В 7-дневен срок 
участниците могат да направят писмени възражения до тръж-
ната комисия.

VIII. Заявление, представено в незапечатан плик е недействи-
телно. Подадените пликове със заявления се записват с входящ 
номер, дата и час в регистъра. Търгът, на който могат да участват 
само съседи, може да се проведе само са се явили поне двама ле-
гитимни кандидати. 

IX. Предлаганата цена е в цяло число левове и не може да 
бъде по – ниска от началната тръжна цена. Не се допускат за 
участие кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по 
чл. 106, ал. 7, от ППЗСПЗЗ, не съдържат документите по чл. 106, 
ал. 10 и 14 ППЗСПЗЗ или не отговарят на изискванията по чл. 106 
от ППЗСПЗЗ.

X. Директорът на ОД „Земеделие” – Бургас в 3 /три/ дневен 
срок след изтичането на крайния срок за подаване на заявления 
за участие в търга, назначава със заповед тръжна комисия. В 14 
/четиринадесет/ дневен срок тръжната комисия разглежда заяв-
ленията, класира предложенията и определя спечелилия търга 
кандидат. За резултатите от търга се съставя протокол съгласно 
чл. 107, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и се обявява на местата посочени в 
т.VII.

XI. В случаите по чл.108, ал.1 от ППЗСПЗЗ, когато кандидатите 
за един имот са предложили една и съща цена, между тях се про-
вежда търг с явно наддаване като председателят на тръжната ко-
мисия ги уведомява по реда на ГПК за деня, часа, условията и ре-
да, обявява началната тръжна цена, от която започва наддаване-
то и определя стъпка на наддаването в размер на 100 /сто/ ле-
ва.

XII. Търгът се счита за спечелен от участника предложил най- 
високата цена за имота.

XIII. Лицата, които придобиват имотите  по реда на чл. 27, ал.9 
от ЗСПЗЗ, заплащат разходите по  чл.56ш, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ.

XIV. Условия за връщане на депозита – Депозита на спече-
лилия участник се прихваща от цената при придобиване на имо-
та. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстано-
вяват в 7-дневен срок след приключването на търга след подава-
не на заявление в счетоводството на ОД”З”, депозитът на канди-
дата, класиран на второ място–след подписване на договора със 
спечелилия кандидат. Депозитите на кандидатите, класирани на 
първо и второ място не се възстановяват при отказ за сключване 
на договор. Депозитът на обжалвалия търга участник се възстано-
вява след влизане в сила на съдебното решение.

XV. След приключване на търга, министърът на земеделието, 
храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице със 
заповед определя класираните на 1 и 2 място кандидати, която се 
публикува на интернет страницата на МЗХГ и на интернет страни-
цата на ОД “Земеделие“ Бургас - http://www.mzh.government.bg/
ODZ-Burgas/bg/Home.aspx  при спазване на изискванията на 
ЗЗЛД. ОД“З“ уведомява участниците по реда на ГПК.

XVI. Министърът на земеделието, храните и горите или упълно-
мощено от него длъжностно лице сключва договор с лицата, спе-
челили търга, след заплащане на цената на имота, дължимите да-
нъци, такси и режийни разноски по сметка на МЗХГ–BG97 BNBG 
9661 3000 1500 01, БНБ–ЦУ София.

XVII. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страни-
цата на Областна дирекция „Земеделие”  Бургас, на страницата на 
Министерството на земеделието, храните и горите и в един мес-
тен вестник, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок 
за подаване на заявленията за участие. 

Заповедта следва да се постави в 3 /три/ дневен срок от из-
даването й на информационните табла на ОД”З” Бургас, ОСЗ Сре-
дец и Община Средец.

ЛИДИЯ СТАНКОВА …..п……
Директор ОД „Земеделие“ – Бургас

„Черноморски фар“

„Щастлива новина от заседанието на 
Министерски съвет за Бургас. По триго-
дишната програма за изграждане, при-
строяване, надстрояване и реконструк-
ция на детски ясли, детски градини и 
училища се отпускат средства в размер 
на 23 858 лева за дейности (строителен 
надзор), свързани с изграждането на 
два нови филиала на детски градини в 
бургаския комплекс „Братя Миладинови" 
и в квартал „Горно Езерово“. Това напи-
са на страницата си във Фейсбук канди-
датът за народен представител от коали-
ция ГЕРБ-СДС Галя Желязкова. 

Тя коментира, че по програмата, в 
рамките на 3 години са отделени 210 млн. 
лв. Вече има 136 одобрени предложения. 
Те са за нови сгради и учебни корпуси и 
реконструкция, надстрояване и пристро-
яване на съществуващите.

Само преди две седмици МС гласува 
отпускането на 1 212 479 лв. за изгражда-
не на филиали и към детските градини 
"Раковина" и „Синчец“ в Бургас. Сред-
ства бяха гласувани и за реконструкция 
на съществуващата сграда към Профе-
сионалната гимназия по компютърно 

програмиране и иновации в града. За об-
щина Малко Търново бяха осигурени 
6000 лева за проектирането на пристрой-
ка на детска градина "Ален мак" в село 
Звездец.

„Благодарение на управлението на 
Бойко Борисов можем да говорим за ин-
вестиции в образованието - наш страте-
гически приоритет! Област Бургас е сред 
първенците по програмата. Защото де-
цата на Бургас и България го заслужа-
ват!“, допълни още Галя Желязкова.

Министерски съвет отпусна 
средства за два нови филиала 

на детски градини в Бургас



„Черноморски фар“

Полузащитникът на „Арсе-
нал“ (Тула) и юноша на „Неф-
тохимик“ (Бургас) Георги Кос-
тадинов е новият капитан на 
България. Това обяви селек-
ционерът на тима Ясен Петров 
преди старта на световните 
квалификации за Световното 
първенство през 2022 в Дубай. 
Заместници на Костадинов 
ще бъдат Димитър Илиев и Ва-
сил Божиков.  

„Осъзнавам, че отговор-
ността е голяма. Никога не 
съм бягал от нея. Винаги съм 
се чувствал комфортно, кога-

то отговорността е била така-
ва. Осъзнавам ролята си и се 
надявам да свърша работата 
си по най-добрия начин”, ко-
ментира Костадинов. 

„Атмосферата е прекрасна, 
изключително позитивна. Рад-
вам се, че младите момчета 
контактуват с по-опитните. 
Има го отношението и добрия 
тон. Вярвам, че това ще се 
пренесе на терена”, допълни 
той. 

„Решението е изцяло наше. 
Ние носим отговорността за 
него. Не е имало никакво гла-
суване”, коментира селекци-
онерът Ясен Петров.

Cтра ни ца 15 26-29 Март 2021

Михаил КОЛЕВ

Волейболистите на „Неф-
тохимик 2010“ (Бургас) отбе-
лязаха успешно начало в бит-
ките от четвъртфиналните 
плейофи в Суперлигата. Ти-
мът, воден от Николай Же-
лязков, надигра като дома-
кин „Добруджа 07“ (Добрич) 
с 3:1 (21:25, 25:19, 26:24, 32:30) 
в първия мач между двата ти-
ма от серията, който се игра 
в бургаската зала „Мла-
дост“.

Старши треньорът на бур-
газлии Николай Желязков бе 
критичен към отбора си въ-
преки победата с 3:1 гейма 
над „Добруджа“, в първи мач 
от четвъртфиналните плей-

офи в Суперлигата при мъже-
те. Според него тимът е бил 
разпилян и не е играл до-
бре. 

„Съставът на „Добруджа“ 
игра по-освободено и се 
представи фантастично. Бе-
ше логично да има такъв раз-
вой. Ние сме способни да иг-
раем добре, след като сами 
сме си създали адреналин. 
Не играхме добър волейбол, 
започнахме заспало. Ще оп-
итаме да затворим серията 
в две срещи. Във всички еле-

менти играхме разпиляно. Не 
сме направили нещо извън-
земно. Само във важните си-
туации в края се представи-
хме силно. Трябва да играем 
на върха на емоцията, за да 
се представим по-добре“, ко-
ментира Желязков.

Така бургазлии поведоха в 
четвъртфиналната серия с 1:0 
победи. Следващият двубой 
е в добричката зала „Добро-
тица“, на 26 март от 18:30 ча-
са. Играе се до две победи 
от три мача.

Всички спортни събития в Бургас 
са отменени заради усложнената 
пандемична обстановка в региона. 
Заповедта е в сила до 31 март. По-
ради новоприетите мерки между-
народният турнир „Петко Сираков 
- Иван Илиев“ за юноши и девойки 
до 23 години в двата стила ще бъде 

преместен в София. От спортния ка-
лендар на община Бургас отпада На-
ционалния турнир за деца по кара-
те киокушин. Отложена ще бъде 
футболната среща от 24-ия кръг на 
Трета югоизточна лига между отбо-
рите на „Несебър“ и „Черноморец“ 
(Бургас).

ФУтБОЛ

COVID-19 отмени всички 
спортни събития в Бургас

„Нефтохимик“ тръгНа  
с победа в плейофите 

Чф

ВОЛЕЙБОЛ

СЪОБЩЕниЕ

Във връзка с изискванията на чл. 29 от Наредба № 5 
от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната 
енергия, издадена от Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) и поради изтичане на едногодишния 
регулаторен период (01.07.2019- 30.06.2020 г.), “Топлофи-
кация Бургас” ЕАД оповестява, че ще внесе предложе-
ние в КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната 
енергия през следващия регулаторен период с начало 
01.07.2021 г. в размер на 82,22 лв/MWh без ДДС, при 
действащи цени на горивата към 26.02.2021 г.

съобщение

С Решение №04/23.03.2021г. на управителя на 
„Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита про-
цедура по публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем за срок от 3 /три/ години на не-
движими имоти - собственост на „Благоустрой-
ствени строежи” ЕООД за следните обекти при 
следните параметри за провеждане на търга:

1. Недвижим имот, представляващ зона „Г” с 
обща площ от 30 кв. м. (закрита площ -30,00 
кв.м.), обособена част от Стопански двор на „Бла-
гоустройствени строежи” ЕООД  до Гробищен парк 
– гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в раз-
мер на 180,00 (сто и осемдесет лева) лв. с вклю-
чен ДДс.

Стъпка за наддаване в размер на – 18,00 (осем-
надесет лева) лв. с включен ДДс.

Депозита за участие в тръжната процедура в раз-
мер от 180,00 (сто и осемдесет лева) лв.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на 
договора за наем както следва: еднократния размер 
на достигната месечна наемна цена за обекта.

2. Недвижим имот, представляващ зона „П” с 
открита площ от 50,00 кв.м., обособена част от 
Стопански двор на „Благоустройствени строежи” 
ЕООД  до Гробищен парк – гр. Бургас

Начална тръжна цена на месечния наем в раз-
мер на 180,00 (сто и осемдесет) лв. с включен 
ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на – 18,00 (осем-
надесет) лв. с включен ДДС.

Депозита за участие в тръжната процедура в раз-
мер от 180,00 (сто и осемдесет) лв.

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение 

на договора за наем както следва: еднократния 
размер на достигната месечна наемна цена за обек-
та.

Търгът да се проведе на 14.04.2021г. от 10.00 
часа, в административната сграда на „Благоустрой-
ствени строежи” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван 
Богоров 20.

Търгът ще бъде проведен при следните параме-
три:

1.  Начин на плащане  – достигнатата тръжна це-
на ще се заплаща изцяло в касата или по сметка 
на „Благоустройствени строежи” ЕООД с IВАN: BG 
74 UBBS 8888 1000 888521, BIC: UBBSBGSF - бАн-
КА „обб“ еАД КЛон бУРГАс , в лева, в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на решението за опре-
деляне на спечелилия търга.

2. Преди сключване на договора за наем, кан-
дидатът внася депозита за гаранция за стриктно 
изпълнение на договора в посочения размер в ка-
сата или по банкова сметка на „Благоустройстве-
ни строежи” ЕООД.

3. Определеният размер на депозита за участие 
в тръжната процедура за всеки отделен обект мо-
же да бъде заплатен по банкова сметка на „Благо-
устройствени строежи” ЕООД, с IВАN: BG 74 UBBS 
8888 1000 888521, BIC: UBBSBGSF - бАнКА „обб“ 
еАД КЛон бУРГАс или в касата на Дружеството 
на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20, в 
срок до 16:00 часа на13.04.2021 г.

4. Преди сключване на договора за наем, участ-
никът представя в оригинал Удостоверения за лип-
са на липса на задължения /публични и/или част-
ни/ към държавата и Община Бургас.

5.  Изисквания към кандидатите: 1. Да са физи-
чески или юридически лица. Да бъдат регистрира-
ни като едноличен търговец, търговско дружество 

или кооперация, или като дружество по законода-
телството на държава-членка на Европейския съ-
юз; 2. Да няма парични задължения към Държава-
та, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” 
ЕООД; 3. Да не са в производство по несъстоятел-
ност или ликвидация; 4. За кандидата – юридиче-
ско лице да не е предвидено неговото прекратява-
не в срок до 2025г. включително.

6. Документи, които задължително следва да се 
съдържат в предложенията за участие в търга: 1. 
Заявление за участие /по образец/; 2. Копия на 
документи удостоверяващи внесен депозит за учас-
тие в търга и за закупена тръжна документация; 3. 
Удостоверение за актуално състояние на кандида-
та; 4. Документи, издадени от съответните компе-
тентни органи и организации, за удостоверяване, 
че кандидатът: - не се намира в производство по 
несъстоятелност; - не е в производство по ликви-
дация; 5. Копие от дружествен договор, учредите-
лен акт или устав – за кандидат юридическо лице, 
за да бъде установено, че не е предвидено него-
вото прекратяване в срок до 2025 г. включително; 
6. Подписани декларации /по образец/: - за извър-
шен оглед,  за наличие или липса на задължения 
към Държавата, Община Бургас и „Благоустрой-
ствени строежи” ЕООД; 7. Подписан проекто-до-
говор, съгласно документацията за участие в тръж-
ната процедура; 

7. Тръжна документация ще се получава всеки 
работен ден  до 12:00 часа на 13.04.2021г. вклю-
чително, срещу сумата от 20,00 лв. /двадесет ле-
ва/ без ДДс, платими в касата на административ-
ната сграда на „Благоустройствени строежи” ЕО-
ОД, невъзстановими след приключване на проце-
дурата.

8. Документи за участие в търга /след закупува-

не на тръжната документация/ ще се приемат все-
ки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в  админи-
стративната сграда на „Благоустройствени стро-
ежи” ЕООД на ул. Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за учас-
тие – 16:00 часа на 13.04.2021 г.

9. Оглед на имота може да се извършва след 
предварително записване на тел. 056/813 226.

10.  При обявяване на търга за непроведен, пов-
торен търг  да се проведе на повторен търг  да се 
проведе на 28.04.2021г. от 10:00 часа, в адми-
нистративната сграда на „Благоустройствени стро-
ежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при условия 
съгласно действащата нормативна уредба.

11. Крайният срок за подаване на документи за 
участие в повторния търг – 16:00 часа на 27.04.2021 
г., а крайният скрок за закупуване на документа-
ция и внасяне на депозит за участие е до12:00 ча-
са на 27.04.2021г. оглед на имота, във връзка 
с повтория търг, може да бъде извършван до 
12:00 часа на 27.04.2021г. след след предвари-
телно записване на тел. 056/813 226.

Утвърдена е  тръжна документация за участие в 
търга за отдаване под наем на посочените недви-
жим имот, както следва:

- образец на заявление за участие в търга;
- скица /схема/;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- образец на декларация за оглед;
- образец на декларация за липса на задълже-

ния към „Благоустройствени строежи” ЕООД;
- образец на декларация за липса на задълже-

ния към Община Бургас;
- образец на декларация за липса на задълже-

ния към Държавата;

Юноша на „Нафтата“ ще носи 
капитанската лента в националния отбор 

Бургазлии надделяха  
с 3:1 над „Добруджа“

ОБЯВа
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Светлин Ди-

митров Петров и съсобственици, уведомяват всички за-
интересувани физически и юридически лица, че имат 
следното инвестиционно предложение за: „Изгражда-
не на вилна сграда в ПИ с идентификатор 56513.63.28 по 
КК на с. Писменово, м. „Край село“, Община Примор-
ско“.

Лице за контакти: Светлин Петров
Тел.: 0888 134 705

ОБЯВа
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Пламен Геор-

гиев Стойчев, уведомява всички заинтересувани физи-
чески и юридически лица, че има следното инвестици-
онно предложение за: „Изграждане на жилищна сгра-
да в УПИ ХІ-38, кв.11 по плана на с. Писменово (ПИ с 
идентификатор 56513.501.250 по КК), Община Примор-
ско“.

Лице за контакти: Пламен Стойчев
Тел.: 0888 134 705



Дарена КАМЕНА

Въпреки студеното 
време, никак не под-
хождащо за пролет, в 
социалната мрежа цъф-
тят цветя. Изключвайки 
картичките покрай име-
ни дни и други празни-
ци, в които неминуемо 
присъстват цветя и жи-
вотни, много бургазлий-
ки започнаха да се хва-
лят с разцъфналите си 
орхидеи.

След магнолиите на 
премиера Бойко Бори-
сов, който се похвали 
преди години с цвета 
им в социалната мре-
жа и те наводниха и в 

реалния свят, през последните години орхидеите са сред 
цветята, които се предпочитат за отглеждане в апартамен-
тите. Така дамите се разделиха на два типа – едни, кои-
то могат да отглеждат орхидеи, и други, на които не им се 
удава това изкуство. А мъжете си остават един тип – прос-
то подаряващи на обичните жени орхидеи.

В последните дни дос-
та бургазлийки от първия 
тип пуснаха снимки на 
първите цветове на орхи-
деите си. Други пък, като 
синдикалната лидерка от 
СБУ Таня Новакова, на-
право се изфукаха с цяла 
градина от разцъфтели 
докрай орхидеи, обясня-
вайки колко дълго те ще 
радват семейството.

Онези, които не са 
толкова сигурни в уме-
нията си да се грижат 
за цветята, пък си ос-
тават привърженици на 
кактусите, които също 
цъфтят, но се знае за 
тях, че са много по-не-
претенциозни от орхи- 
деите.

Георги РУСИНОВ

В рамките на някол-
ко дни двама полити-
ци, свързани с Бургас, 
се появиха в произведе-
ния на изкуството. Пър-
вият бе лидерът на лис-
тата на коалиция ГЕРБ-

СДС в Бургас – Любен 
Дилов-син. В социални-
те мрежи се появи на-
рисуван на ръка негов 
портрет и предизвика го-
лям интерес сред потре-
бителите. 

Автор на интересната 
творба е варненката Ис-

кра Чакърова. 
Произведение-
то на изкуство-
то само по себе 
си е необичай-
но. Дилов е на-
рисуван с… ка-
фе и изглежда 
досущ като ис-
тински с люби-
мите си палто 
и шалче.

„Докато сип-
вам кафе, ръ-
ката ми сама 
започва да ри-
сува кандида-
ти за народни 
представите-
ли”, казва Ис-
кра.

Заместник-
председате-
лят на Общин-
ски съвет – 
Бургас Ста-

нимир Апостолов от СДС 
получи невероятен пода-
рък от семейството си по 
повод рождения си ден. 
Той бе изненадан от лю-
бимите си хора с порт-
рет от известния бурга-
ски художник Георги Ан-
донов. 

Очите, на които худож-
никът е майстор, са мно-
го изразителни и носещи 
емоция в творбата. Фо-
нът, на който е Апостолов, 
без изненада е син. Си-
ньото е свързано силно с 
общинския съветник – за-
пален седесар, левскар, 
фен на „Черноморец“ и 
бургазлия. 

Въпреки това в комен-
тари под публикацията 
във Фейсбук Георги Ан-
донов се шегува, че е 
трябвало да направи фо-
на червен.
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в бургас

Дами си мерят 
орхидеите

Политици от дясно  
се появиха в творби на  

изкуството

Петър НИКОЛАЕВ

Водещият Димитър Рач-
ков се извини на феновете 
на ЦСКА по повод скеч от 
предаването му. В послед-
ния епизод на „Забранено-
то шоу на Рачков“ бяха гости 
легендата Георги Велинов и 
Ники Кънчев, като им бе за-
даден въпрос какво се пее в  
химна на „армейците“. Вмес-
то „Сърца червени“, който 
принципно е верният отго-
вор и двамата гости посо-
чиха, сценаристите решиха 

да се пошегуват, като спо-
ред техните правила отго-
ворът „Сърца с тирета“ (за-
игравка с името на ЦСКА) е 
правилният.

Това ядоса „червените“ 
привърженици и от тяхна 
страна последва вълна от не-
гативни коментари на стра-
ницата на шоуто.

„Дойдох, защото разбрах, 
че някои фенове са били оби-
дени от скеча в предаването 
ми. Искам да обявя, че ске-
чът не беше репетиран, а им-
провизация. В смешката бе-

ше заложено така, извинява-
ме се. Моето шоу е забавно и 
ще продължим да го правим. 
Ще продължим да го правим, 
но се извинявам", заяви Рач-
ков. Изпълнителният дирек-
тор на клуба Пламен Марков 
добави красноречив комен-
тар в шеговит стил: 

„Предаването е сатирич-
но, но ЦСКА си е ЦСКА. Про-
дължавайте да се шегувате, 
но следващия път като се 
шегувате, ще дойда лично 
да ви изплющя“, заяви ръ-
ководителят.

Рачков се разкая 
за гавра с ЦСКА
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