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БиБлиотеКАтА в БургАС 
вече Си иМА нов ДоМ

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“ ще излезе на 6 април

4 Бармани и сервитьори 
оголват СИК-овете

4 406 карантинирани  
в областта ще гласуват

Сбъдната мечта 

Силвия ШАТЪРОВА

След десетки години, 
в които беше разпиля-
на в различни точки на 
града, а книгите сбута-
ни в неугледни, мухля-
сали и стари помеще-
ния, Регионална биб-
лиотека „П. Яворов“ в 
Бургас вече си има свой 
дом. Край на филиалите, 
които бяха  в „Изгрев“, 
„Богориди“, „Булаир“, 

„Шар планина“, всички 
влизат в ултрамодерна 
и удобна четириетаж-
на сграда в центъра на 
града.

От вчера новата сграда 
на ул. „Кирил и Методий“ 
и „Оборище“, „Средна 
гора“ приема своите чи-
татели. Регионалната 
библиотека направи ден 
на отворените врати и 
посрещна първите си по-
сетители. 

Поредно културно 
пространство 
отвори врати 

Стр. 2

Стр. 18

416 души от 
Маринка се 
подписаха  

в жалба  
за ток

мачът на истината 
за „черноморец“
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Вот по време  

Силвия ШАТЪРОВА

Бармани и сервитьори, 
които се бяха цанили за 
членове на секционни из-
бирателни комисии, ги на-
пускат, след като се раз-
бра, че се отварят заведе-
нията, научи „Черноморски 
фар“. Част от сезонните ра-
ботници бяха решили да 
препечелят някой лев по-
край изборите, но с отваря-
нето на заведенията от 1 
април се върнаха към пре-
дишните си ангажименти и 
оголиха секции. През по-
следните дни тече непре-
къснато подмяна на члено-
вете на СИК-ове в Район-
ната избирателна комисия 
от страна на партиите.

Обезпечаването на избо-
рите с оглед на ковид-ситу-
ацията е твърде трудно. 
Партийните централи из-
паднаха в необичайна ситу-
ация. Непрекъснато тече 
ротация, защото или хора 
заболяват, остават в каран-
тина, или просто се отказ-
ват, защото се притесняват 
от заболяване.

Партиите трябва да из-
пратят и хора - доброволци 
за участие в мобилните 
секции, които ще ходят по 
адреси с болни от ковид 
или карантирани. 

„Да, има страх сред хора-
та“, заяви общинският ли-
дер на БСП Живко Госпо-
динов, чиито членове са по-

възрастни хора. 
„Спокойни са при нас не-

щата, имаме резерви и за-
сега нямаме проблеми с 
членовете на секционни ко-
мисии“, заяви шефът на 
Щаба на ГЕРБ Жечо Стан-
ков. Той казва, че има до-
бра стиковка и с останали-
те партии и трудно би се 
стигнало до патова ситуа-
ция да не се отвори секция. 
Дойдоха по-млади хора, ко-
ито подмениха по-възраст-
ните“, заяви той.

Отново заради ковид-си-
туацията и страха са скочи-
ли и средствата, които се 
заплащат на застъпници, 
казват хора, които са учас-
тници в този процес.

Заради ковид-ситуацията 
от малка формация, коали-
ционен партньор на голя-
ма, са вдигнали мизата от 
70 на 100 лева, но въпреки 
това трудно се намират же-
лаещи да носят извлечения 
от протоколи в изборния 
ден.

От ГЕРБ и БСП са катего-
рични, че разчитат на пар-
тийния си актив и хората, 
които са членове, се впус-
кат доброволно като за-
стъпници без допълнителна 
мотивация.

Общо 329 са кандидатите 
за народни представители 
във Втори МИР-Бургас, те 
са разпределени в 30 кан-
дидатски листи, борят се за 
14 мандата.

Бармани и сервитьори 
оголват СИК-овете 
От 50 до 100 лева за застъпник, 
големите партии разчитат на 
партийния си актив 

Георги РУСИНОВ

Водачът на листата на „Из-
прави се! Мутри вън!“ в Бур-
гас Живко Табаков е подал 
сигнал до РИК-Бургас за оп-
ит за купуване на гласове от 
страна на „Патриотична коа-
лиция Воля-НФСБ“. 

„Конкретният случай касае 
19-годишно момиче, на което 
са му предложени 50 лв., за 
да предостави снимка на во-
та си в изборния ден. На как-
во учим децата на България и 
какъв пример им даваме? 
„Изправи се. Мутри вън!“ 
призовава: не продавайте 
гласа си, не подменяйте во-
та, не бъдете участници в 
задкулисието! Само така ще 
променим България“, пише 
Табаков.

Репортерска проверка в 
сайта на РИК-Бургас показ-
ва, че сигналът е приет. Пред-
седателят Елка Стоянова е 
запознала комисията с твър-
денията на Табаков, че са по-
лучени серия сигнали за 
представители на „Патрио-

тична коалиция Воля – НФ-
СБ“, които разпространяват 
невярна и подвеждаща ин-
формация, като уронват 
престижа на Районната из-

бирателна комисия – Бургас.
РИК е взела решение сиг-

налът да бъде изпратен по 
компетентност на Районна 
прокуратура – Бургас.

Районна прокуратура – Бургас  
ще проверява сигнал от Живко Табаков

Георги РУСИНОВ

Все още не е ясно дали и 
кога КАТ ще връща отнети 
заради неплатени глоби 
шофьорски книжки. Както 
„Черноморски фар“ съоб-
щи, Конституционният съд 
на Република България оп-
редели два текста в Зако-
на за движение по пътища-
та за противоконституци-
онни. По този начин окон-
чателно се сложи край на 
практиката полицейски 
служители да отнемат вре-
менно шофьорски книжки 
и да спират автомобила от 
движение, ако водачът има 
неплатени глоби за пътни 
нарушения.

Текстовете бяха атакува-
ни от омбудсмана на Репу-
блика България Диана Ко-

вачева. След решението 
на Конституционния съд, 
тя призова полицията да 
върне отнетите по този на-
чин шофьорски книжки. 
Практиката стана печално 

известна най-вече на гра-
ницата ни с Гърция през 
летния сезон. Преди Кон-
ституционният съд да се 
произнесе с финалната си 
дума, Висшият админи-
стративен съд наложи за-
брана върху нея.

Наш репортер отправи 
питане до Областна дирек-
ция на МВР-Бургас за това 
как ще процедират на 
местно ниво. Отговорено 
ни бе, че все още се изчак-
ват указания от Вътрешно-
то министерство.

Наши източници комен-
тираха, че със забраната 
за отнемане на шофьорски 
книжки заради неплатени 
глоби, несъбираемостта на 
задълженията отново ще 
се увеличи. По този начин 
поне все пак длъжниците 
са изплащали глобите си 
за нарушения на пътя.

С между 6 и 10 месеца се удължава срокът на валид-
ност на шофьорските книжки у нас. Това съобщи на 
брифинг главен инспектор Дамян Владинов от отдел 
„Пътна полиция“, ГДНП.

Като пример той посочи, че ако на даден документ е 
разписан срок на валидност до 30.06.2021 г., то негова-
та валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г.

Важно допълнение: всички СУМПС, чийто срок на ва-
лидност вече е бил удължен миналата година и е изте-
къл или ще изтече в периода 01. 09. 2020 г. до 30. 06. 2021 
г,. се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която 
от двете дати е по-късната.

Ново удължаване на 
валидността на свидетелствата 

за управление на МПС

Ще връща ли КАТ отнети 
заради неплатени глоби 

шофьорски книжки

Омбудсманът Диана Ковачева поиска от МВР да върне 
всички отнети за неплатени глоби шофьорски книжки

Ина ПЕТРОВА 

Жители на село Марин-
ка входираха в ЕВН в по-
неделник (29 март) колек-
тивна жалба заради чести-
те спирания на тока в на-
селеното място. Подписи в 
нея са положили 416 души, 
недоволни от честите пре-
късвания и от ел. захран-
ване с непостоянно напре-
жение.  

От дружеството са дали 
срок от 40 дни, за да вклю-
чат селото към нова под-

станция в комплекс „Ме-
ден рудник“. Към момента 
населеното място е свър-
зано с Босна, което пък ще 
стане резервно, поясни 
кметът на Маринка Любо-
мир Узунов. В селото са 
наясно за новите срокове 
и вече стриктно ги следят.

„При настоящото захран-
ване към Босна като лока-
ция ние сме последна точ-
ка и наистина електропо-
даването на моменти е не-
редовно. Като последни от 
Босна до Маринка, при за-

губи по трасето ние ги усе-
щаме и това е лошо. Също 
така ни пречи самият вол-
таж, ние не получаваме 
чисто 220, а малко по-мал-
ко, което се отразява на 
ел. уредите“, посочи Узу-
нов.  

До подписката се стигна 
след серия от спирания на 
тока с падане на волтажа. 
Местни жители дори се оп-
лакаха от изгорели ел. уре-
ди и настояха за спешно 
решаване на проблема с 
аномалиите. 

416 души от Маринка  
се подписаха в колективна 

жалба за ток 
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Георги РУСИНОВ

428 души под карантина в облас-
тта са заявили желание да гласуват 
от домовете си. Това заяви за „Чер-
номорски фар“ председателят на 
РИК-Бургас адвокат Елка Стояно-
ва. 22-ма от тях обаче няма да мо-
гат да упражнят правото си на глас. 
По регламент в дадената община 
трябва да има минимум 10 души, 
заявили желание за гласуване, за 
да се образува СИК. Последният 
срок за регистриране на каранти-
нираните бе 31 март. Попаднали 
под карантина след това няма да 
могат да подават заявления за гла-
суване от домашен адрес.

В общините Камено и Средец са-
мо по един гласоподавател под ка-
рантина е изявил желание да даде 
вота си. В Малко Търново са два-
ма, в Приморско и Царево – трима, 
в Созопол – четирима и Несебър – 
осем.

Без изненада най-много каранти-
нирани, искащи да гласуват, се на-
мират в община Бургас. 222 души са 
подали заявления. Между 6 и 8 сек-

ции ще ги обслужат. Интересното е, 
че се намират на 150 адреса, което 
означава, че на места ще гласуват 
по няколко карантинирани. 

Следващата община с най-много 
подадени заявления е Руен. Там 
три комисии ще обиколят адресите 
на 56 души, които се намират под 
карантина. Следва Айтос с 48 заяв-
ления от карантинирани, за които 
ще отговарят между 2 и 4 секции. 
Една комисия ще обиколи адресите 
на 32-ма карантинирани в община 
Сунгурларе. В община Карнобат от-
ново една СИК ще отговаря за вота 
на 26 души. Също една ще е и в об-
щина Поморие, където 22-ма са по-
дали заявления.

Както вече съобщихме, във всич-
ки ковид-отделения в областта ще 
има по една секция. Извън тези от-
деления, в болниците в Айтос, Кар-
нобат и Несебър ще има по една 
секция, отговаряща за вота на ос-
таналите лежащо болни, в Помо-
рие ще са до три. В Бургас секции-
те в затвора, ареста, домовете за 
стари хора, болнични заведения са 
общо 11. 

на пандемия

406 карантинирани  
в областта ще гласуват
За други 22-ма не можаха да се съставят комисии

Георги РУСИНОВ

Трудноподвижните хора ще 
могат да гласуват в секция по 
избор. Това заяви за „Черно-
морски фар“ председателят 
на РИК-Бургас адвокат Елка 
Стоянова. В редакцията ни 
постъпиха питания от въз-
растни хора за това къде и 
как могат да гласуват. Пред-
седателят на РИК-Бургас 
обясни, че доскоро са имали 
няколко варианта, но за ня-
кои вече сроковете са изте-
кли.

Един вариант е бил да по-
дадат заявление, че искат да 
гласуват на домашния си ад-
рес. Друг е бил за лица, които 
не са могли да подадат заяв-
ления в този срок, да подадат 
документи за подвижна сек-

ция, като удостоверят с няка-
къв документ трудноподвиж-
ността – медицинско, епикри-
за, решение на ТЕЛК, НЕЛК. 

„Подадени заявления от 
втория вариант в община Бур-
гас има със сигурност. Под-

вижни секции за труднопод-
вижни избиратели ще има ос-
вен в морския град, и в общи-
ните Айтос, Карнобат и Руен“, 
посочи Стоянова.

За хората, които обаче са 
изтървали тези две възмож-

ности за по-удобно гласува-
не, остава вариантът да оти-
дат да гласуват в която сек-
ция им е най-удобно. 

„Няма да има никакъв про-
блем. Ще подпишат деклара-
цията и ще бъдат вписани под 
чертата. Въпросът е как да 
стигнат до там? Имат право 
на придружител. Отделно мо-
гат в деня на изборите да за-
явяват транспорт“, каза още 
председателят на РИК-Бур-
гас.

Важно уточнение за члено-
вете на секционните комисии 
е, че тази година ще си полу-
чават материалите директно 
в училищата, а не по терито-
риални дирекции. 

„В събота следобед ще бъ-
дат уведомени за час и ще 
трябва да се явят на съответ-
ните места, където са им сек-
циите. Ще се подреждат из-
борните помещения, като то-
гава ще получат и машините“, 
заяви Стоянова.

Трудноподвижните хора ще упражнят 
правото си на вот в секция по избор

Специалните комисии, които ще 
събират гласовете на карантинира-
ните, ще са в предпазни костюми

Членовете на СИК ще получават материалите си директно 
в изборните помещения

Дона мИТЕВА

Жителите на селата Ба-
ня, Паницово, Емона и 
Козница продължават  сво-
ята битка за оставане към 
община Несебър. Те са 
подготвили подписка за 
нов референдум за оста-
ване в пределите на общи-
на Несебър, която ще вне-
сат другата седмица. Съ-
брани са около 160 подпи-
са.

„Още веднъж подчерта-
ваме - отказваме да прие-
мем, че нашият глас е без 
значение. Отказваме да 
бъдем принесени в жертва 
на корпоративно-частни 
интереси в ущърб на об-
ществения интерес.

Продължаваме да твър-
дим, че не виждаме никак-
ва основателна причина 
да бъдем част от нова об-
щина. Мотивите ни да на-
стояваме да останем в об-

щина Несебър са свързани 
с качеството на общински-
те услуги – здравни, транс-
портни, административни 
и множество социални 
придобивки, с които сме 
облагодетелствани и не ис-
каме да изгубим. В община 
Несебър ние имаме сигур-
ност, спокойствие, добър 
живот и развитие“, комен-
тира Ангелина Досева, 
един от двигателите на 
протестите. 

Тя, както и останалите 
обитатели на четирите се-
ла, подчертава, че общин-
ското ръководство от Не-
себър проявява заинтере-
сованост към нуждите им и 
откликва на всички поста-
вени предложения и въ-
проси, свързани със села-
та. Повече от 10 години 
кметът на община Несебър 
и общинските съветници 
поддържат жив контакт с 
тях.

Жителите на четирите 
села са изпратили писмо и 
до президента на Републи-
ка България, в което го ин-
формират за своето несъг-
ласие да бъдат част от но-
вата община с център град 
Обзор. 

Над 80% от имащите пра-
во на глас от четирите на-
селени места са подкрепи-

ли подписката ни за ини-
цииране на нов местен ре-
ферендум с въпрос „Под-
крепяте ли предложението 
с. Баня, с. Емона, с. Пани-
цово и с. Козница да оста-
нат в границите на община 
Несебър“. Подписката ще 
бъде внесена в Общинския 
съвет в Несебър.

На 28 февруари в Обзор 

и още 6 села се проведе 
референдум с въпрос: 
"Подкрепяте ли предложе-
нието за обособяване на 
нова община с център град 
Обзор".

Близо месец по-късно 
Министерският съвет прие 
решение за администра-
тивно-териториална про-
мяна за отделяне на насе-

лени места от община Не-
себър, област Бургас, и 
създаване на нова община 
с административен център 
гр. Обзор, област Бургас.

Новата община ще 
включва следните населе-
ни места - гр. Обзор, с. Ба-
ня, с. Емона, с. Козница, с. 
Паницово, с. Приселци и с. 
Раковсково. Това съобщи-
ха от правителствения 
пресцентър. Междувре-
менно жителите на  селата 
Баня, Паницово, Емона и 
Козница организираха 
протест, заявявайки, че 
никой не зачита техните 
гласове, които са против 
това да бъдат част от нова-
та община. 

Сега топката е в полето 
на президента, който тряб-
ва да издаде указ за съз-
даването на новата общи-
на.

Преди дни кметът на об-
щина Несебър Николай 
Димитров каза, че не же-
лае да коментира темата 
„Обзор“, но жителите на 
селата имат това право да 
организират референдум.

Жители на четири села подготвят контрареферендум
Настояват да си останат 
в община Несебър



Силвия ШАТЪРОВА

След десетки години, в кои-
то беше разпиляна в различни 
точки на града, а книгите сбу-
тани в неугледни, мухлясали и 
стари помещения, Регионална 
библиотека „П. Яворов“ в 
Бургас вече си има свой дом. 
Край на филиалите, които 
бяха  в „Изгрев“, „Богориди“, 
„Булаир“, „Шар планина“, всич-
ки влизат в ултрамодерна и 
удобна четириетажна сграда 
в центъра на града.

От вчера новата сграда 
на ул. „Кирил и Методий“ и 
„Оборище“, „Средна гора“ 
приема своите читатели. 
Регионалната библиотека на-
прави ден на отворените вра-
ти и посрещна първите си по-
сетители. 

Исторически момент - така 
определи деня кметът Димитър 
Николов, при чието управле-
ние най-накрая сагата при-
ключи. Паметливи припомнят, 
че поне 30 години никой не се 
наемаше да реши този про-
блем, а това е поредното кул-
турно пространство, което от-
варя врати в Бургас.

Суперлативите не трябва да 
се пестят, защото подобна ин-
вестиция в духовната сфера не 
е правена в цялата страна.

Проектът за изграждането 
на библиотеката стартира на 
8 август 2019 г., когато бе на-
правена символично първа-
та копка. Основната му цел бе 
да събере на едно място це-
лия библиотечен фонд от над 
600 000 книги, разпръснати в 4 
филиала на библиотеката.

„Щастлив съм, че библиоте-
ката вече има нов, хубав и ую-
тен дом. Това е една сбъдната 
мечта. Удивително е да видиш 
на едно място толкова мно-
го книги, една вселена от зна-

ние и толкова модерни техно-
логични решения, които позво-
ляват знанията да бъдат и ви-
зуално достъпни“, коментира 
кметът Димитър Николов, след 
като разгледа новата сграда 
на РБ „П. К. Яворов“ в първия 
работен ден на културната ин-
ституция.

С ден на отворените врати 
новата градска библиотека с 
Център за съвременно изку-
ство посрещна първите си по-
сетители. Инвестицията е за 
над 8 милиона лева европейско 
и общинско финансиране. 

"За всички детайли е поми-
слено, най-вече за библиоте-
ката след толкова десетки го-
дини разместване и миграция 
в различни сгради на терито-
рията на града най-сетне бур-
гаската регионална библиоте-
ка си има свой дом. Това са 
едни от най-трудните задачи. 

Не знам другаде в България да 
се строят сгради на регионал-
ни библиотеки. Другото, което 
много ме впечатли, е съчета-
нието на дигиталните техноло-
гии. Националната художестве-
на академия ще има втори дом 
тук - намерили са страхотни арт 
пространства, където студенти-

те да работят и могат да съче-
таят своите творби с изложбе-
ните зали, които са се вписали 
в корпуса на новата библиоте-
ка. За всеки има по нещо, вклю-
чително и за децата", допълни 
още градоначалникът.

Библиотеката разполага с 
600 000 тома, които за първи 

път в 133-годишната история 
на културната институция са 
събрани на едно място, уточ-
ни директорът Яна Кършийска. 
Тя допълни, че има книги на 
200 години и книги в дигита-
лен вариант. 

„Безкрайно сме вдъхнове-
ни!“, каза тя и не скри радост-
та си.

Кметът Димитър Николов  
сподели, че за всекиго има по 
нещо, като е оползотворено 
пространството пред библио-
теката, което бе неизползва-
емо и трябваше да бъде само 
с пейки. 

Опразнените филиали оста-
ват в ръцете на ръководство-
то на библиотеката. Сградата 
на „Богороди“ ще се ползва от 
Бургаския музей.

„Другите държавни институ-
ции също са подали своите ис-
кания, но това тепърва, заедно 
с ръководството на библиоте-
ката, ще решим каква да им 
бъде втората функция. Със си-
гурност обаче на всички поме-
щения трябва да се направи ос-
новен ремонт, защото са в теж-
ко и трудно състояние за екс-
плоатация“, заяви кметът.

Той връчи на директо-
ра на РБ „П. К. Яворов“ Яна 
Кършийска символичен сер-
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Регионалната библиотека  

Изх. № 31-00-11 / 30.03.2021 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и 
чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейност-
та на асоциациите по водоснабдяване и канализация и 
Заповед № РД-10-72/30.03.2021 г. на Областен упра-
вител на област Бургас и Председател на Асоциация по 
ВиК - Бургас, 

О Б Я В Я В А М
Конкурс за длъжността: Инженер В и К – В и К екс-

перт на Асоциация по ВиК - Бургас, със седалище: гр. 
Бургас, ул. „Цар Петър“ №1, брой работни места 1, при 
следните условия:

І. Характер и срок на трудовото правоотношение – 
безсрочно, със срок за изпитване 6 месеца в полза на ра-
ботодателя, при 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

ІІ. Описание на длъжността 
ВиК експертът на Асоциация по ВиК – Бургас:
1. следи за точното изпълнение на договора с В и К 

оператора;
2. следи за правилното стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията в обо-
собената територия; 

3. изгражда и поддържа регистър на всички В и К про-
екти на обособената територия, финансирани от фондо-
ве на Европейския съюз; 

4. участва или контролира изработването/актуализи-
рането на регионалния генерален план на В и К систе-
мите и съоръженията и генералния план на агломерации 
над 10 000 е. ж. на ВиК системите на обособена терито-
рия и на инвестиционните програми към тях;

5. изпълнява и други задачи, посочени в правилника 
или възложени му от председателя на асоциацията.

Размер на основната заплата от 650 лева до 1100 
лева. 

Длъжностната характеристика е на разположение на 
кандидатите в Центъра за административно обслужва-
не, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар 
Петър“ №1.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – тест и ин-
тервю с кандидатите.

ІV. Изисквания към кандидатите:
1. Изисквано образование – висше инженерно обра-

зование в областта на В и К;
2. Професионален опит: не по-малко от 1 годи-

на професионален опит в областта на В и К, като с 
преимущество е професионален опит във В и К Опе-
ратор;

3. Да притежават необходимите професионални и 
нравствени качества;

4. Да познават добре нормативната уредба в облас-
тта на В и К сектора и неговото регулиране;

5. Компютърна грамотност: много добри познания и 
работа с MS Office, Internet.

V. Необходими документи за участие в конкурса.
Кандидатите следва да представят за участие в кон-

курса, лично или чрез упълномощено лице, следни-
те документи:

1. писмено заявление за участие в конкурса (сво-
боден текст); 

2. професионална автобиография;
3. копия от документи за придобита образователно – 

квалификационна степен (диплома за завършено висше 
образование и допълнителна квалификация), които се 
изискват за длъжността;

4. копие от трудова книжка и от други документи, удос-
товеряващи професионален опит.

5. карта за медицински преглед (при назначаване).
В документите за конкурса задължително се посоч-

ва телефон за връзка и актуална електронна поща на 
заявителя.

VІ. Място и срок на подаване на документите: 
Заявленията ще бъдат приемани от 09.00 до 17.30 ч. в 

Центъра за административно обслужване, Областна адми-
нистрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1.

Срок - един месец от публикуването на обявлени-
ето в местния печат.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат по-

ставяни на таблото в Центъра за административно об-
служване и на интернет страницата на Областна адми-
нистрация Бургас. www.bs.government.bg

VІІ. Процедура: Конкурсът ще се проведе от конкурс-
на комисия на три етапа. В рамките на първия етап ко-
мисията разглежда постъпилите заявления като преце-
нява дали са представени всички необходими документи 
и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията 
за заемане на длъжността. Комисията допуска до учас-
тие в конкурса единствено кандидатите, които напълно 
отговарят на изискванията, посочени в обявата. Във вто-
рия етап допуснатите кандидати решават тест, за оценя-
ване на познаването на  нормативната уредба, свърза-
на с упражняване на длъжността. В рамките на третия 
етап комисията чрез интервю оценява допуснатите кан-
дидатите чрез поставяне на въпроси, свързани с: оце-
няване на комуникативна компетентност, професионал-
на компетентност и професионална мотивация за рабо-
та във ВиК асоциацията. Въз основа на проведения кон-
курс комисията класира кандидатите съобразно получе-
ния от тях резултат.

За допълнителна информация, лицата могат да се об-
ръщат към Димитринка Ганева – Главен секретар на Асо-
циация по ВиК – Бургас, на тел. 0882 837825; 056/89 
41 71.

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ     (п)
Областен управител на област Бургас и 
Председател на Асоциация по ВиК на обособена-

та територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД - Бургас 

Сбъдната 
мечта 

Поредно културно 
пространство отвори врати 
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Първите нетърпеливи читатели

Специална машина за отпечатване на литографии в помещенията на филиала на 
НХА разгледаха кметът Димитър Николов и зам.-министрът на регионалното раз-
витие Деница Николова

Кметът се спря на щанда на ИК “Знаци“. Получи и книга с автограф от Стефан 
Диомов
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в Бургас вече си има нов дом
тификат на новодомците. Той 
е адресиран до пазителите на 
книжовността и духовността и 
в него пише следното:

„Дава се на пазителите на 
книжовността и духовност-
та – на екипа на Регионална 
библиотека „П. К. Яворов“ – 
Бургас. Поверена ви е цяла 
Вселена от знания. Пазете 
я! Обичайте я! Давайте й 
нов живот!

Ще има светлина, когато 
има книги, слово и жажда 
за знания.

Бъдете носители на тази 
духовна енергия, за да стиг-
не до повече хора!

Честит нов храм на книга-
та, Бургас!

Пазете го!
Да пребъде!“
Кметът Николов бе придру-

жен от заместник-министъра на 
регионалното развитие и благо-
устройството и ръководител на 
Управляващия орган на ОПРР 
Деница Николова, както и от 
зам.- кмета по култура, туризъм 
и спорт Диана Саватева.

Те представиха пред бургаз-
лии обособени пространства в 
библиотеката и двете изложби, 
подредени на ет. 1 и ет. 4.

За да се спази традицията, 
всички служители на библи-
отеката се включиха в обща 
снимка. Историческото фото 
ще влезе в летописа на кул-
турната институция след сним-
ката от първата копка на нова-
та библиотека на фона на изо-
ставената и рушаща се бивша 
Немска болница.

Сред първите посетители, 
които споделиха своите впе-
чатления, беше и композито-
рът Стефан Диомов: "Много 
се радвам за тази промяна 
в Бургас, поредната. Помня 
тези прашни махали от свое-
то детство, нямаше и тротоари. 
Браво на тези, които сътвори-
ха това чудо!" .

Възхищението си не спира 
да изказва и Любен Дилов-син, 
който се превърна във фен на 
новото пространство още от 
първия ден, в който го видя. 

„Време е за селфита“, зая-
ви той, а ден преди открива-
нето в живо предаване заяви, 
че новата библиотека е наци-
онална гордост. 

Двете артпространства по-
срещат с експозиции графика 
и модерно изкуство. Сградата 
вчера бе отворена до 18.30 
часа. От понеделник библио-
теката ще работи и с читатели. 
От 5 април започва програма, 
наситена със срещи с писате-
ли, филми и изложби. 

Кое къде е?

Вътрешните пространства на 
библиотеката са истинска съ-
кровищница за ценителите на 
книгите и модерните техноло-
гии. Зад всяка врата ви очакват 
приятни изненади. Интериорът 
е модерен и функционален, в 
жизнерадостни нюанси и оси-
гуряващ отлична експонация 
на книгите. Специално внима-
ние заслужават и модерните 
джаджи, с които е оборудвана 
библиотеката - Z space стена, 
интерактивният магичен под 

Funtronic, огромен LED екран 
и други интересни технологич-
ни решения.

Детският отдел се нами-
ра на втория етаж, където е и 
Рецепцията. Там се съхраня-
ват и предоставят на малките 
читатели над 86 хиляди тома 
книги. Заради приятния и пъс-
тър интериор, залата прилича 
на приказен кът. Благодарение 
на новите технологии, Детският 
отдел е място не само за чете-
не, но и за игри.

Там е и Z space стената. Тя 
е истинско бижу, когато става 
въпрос за виртуална реалност, 
3D и интерактивност, тъй като 
предлага три нива на възприя-
тия на представеното съдържа-
ние. Затова и тя е сред най-ак-
туалните устройства за инова-
тивно обучение по STEM дис-
циплини. IT специалистите на 
библиотеката ще демонстри-
рат част от възможностите на 
модерната технология, като хо-
лограмни изображения и доба-
вена реалност.

Z space стената е закупена 
основно с образователна цел. 
Тя ще бъде ползвана от сту-
дентите от Медицинския фа-
култет, които ще могат да пра-
вят виртуално операции и дру-
ги интервенции. Z space сте-
ната в библиотеката разпола-
га и с пълната общообразова-
телна програма на МОН – уро-
ци по всички предмети от 1 до 
12 клас. Видеоуроците са в 3D 
формат. Софтуерът mozaBook, 
който също е наличен, позво-
лява да се разшири учебни-
ят инструментариум с разно-
образни илюстрации, анима-
ции и други възможности за 
презентации. 

В детския отдел на ет. 2 е 
разположен и интерактивни-
ят магичен под Funtronic. Чрез 
него децата ще трупат зна-
ния, докато се забавляват. Той 
също има огромни функционал-
ности, които позволяват да се 
спортува, да се играе футбол 
например, да се пукат балони 
със скачане или да се участва 
във викторина на български и 
английски език на различна те-
матика и със състезателен ха-
рактер. Има и приложения за 
деца със СОП.

Също на 2 етаж се намират 
просторно кафене и магазин. 
Докато приключи процедура-
та по отдаването на магазина, 

той ще се използва за зала за 
представяне на книги на бур-
гаски издателства.

На 3 етаж е „Заемната за въз-
растни", едно от най-посеща-
ваните места в библиотеката. 
Там се съхраняват над 200 хи-
ляди книги и библиотечни доку-
менти. Освен българска и све-
товна художествена литерату-
ра, читателите могат да наме-
рят специализирани източници 
на информация. Те са класифи-
цирани в различни отдели на 
знанието – наука, философия, 
психология, религия, общест-
вени науки и др. Новото съвре-
менно обзавеждане на залата 
дава възможност на читателите 
да се настанят удобно на мека 
мебел, да разгледат избраната 
от тях литература или да търсят 
нова в приятна среда с много 
светлина и цветя.

На третия етаж се нами-
ра изключително важният 
"Краеведски отдел" на библи-
отеката. Той събира и съхра-
нява литература за Бургаски 
регион. Тук са произведения-
та на всички автори, които пи-
шат за Бургас и региона, или 
са от града.

На този етаж е зрителната 
зала с голям зрителски капа-
цитет и огромен LED екран. Тя 
е подходяща за провеждане 
на различни събития, конфе-
ренции, срещи. Утре там ще 
бъде представен филм за бур-
гаския театър.

На четвъртия етаж е от-
дел "Изкуство" на Регионална 
библиотека "Пейо К. Яворов" 
Освен книги, там се съхраняват 
и някогашните винилови плочи, 
партитури от музикални произ-
ведения, скици в областта на 
различните изкуства, СD, гра-
фики и други по-специфични 
библиотечни документи.

Артистично декорирано и об-
заведено по комфортен и кра-
сив начин, мястото за изкуство 
ще накара читателите да се по-
чувстват удобно, за да наме-
рят материалите, заради кои-
то са го посетили. Неслучайно 
на този етаж се намира и 
Експозиционната зала - място 
за изложби и представяне на 
различни видове изкуства.

В отдел "Изкуство" се намира 
уникалната червена телефонна 
кабина, като в ретро британски 
филм, която символично свърз-
ва миналото и бъдещето. Всеки 

посетител може да влезе в нея 
с мобилния си телефон и да го-
вори дискретно, без да пречи 
на другите читатели.

Общообразователната чи-
талня „Петя Дубарова" и 
Научната читалня "Владимир 
Василев" също се намират на 

четвъртия етаж, където всеки 
библиотечен ползвател ще на-
мери не само източниците, от 
които има необходимост, но 
и спокойствието да работи и 
присъства по най-удобния за 
него начин.

В Центъра за съвременно 
изкуство в библиотеката ще 
видите две интригуващи екс-
позиции. Дотам ще се сти-
га по по-различен маршрут. 
Посетителите ще влизат от 
входа, който е до кафенето, и 
ще излизат от страната на ул. 
“Оборище“.

Двете изложби „Архиви” и 
„Колекция” са подредени в из-
ложбените зали на ет. 1 и ет. 4 на 
най-новото културно простран-
ство в Бургас. Експозицията 
„Архиви“ ще представи съвре-
менни форми и творчески ди-
алог между шестима бурга-
ски автори, които до съвър-
шенство владеят неконвенци-
оналните идеи в изкуството. 
Това са Иво Бистрички, Дарина 
Пеева, Стойко Даскалов, Дора 
Славова, Венко Шурелов и 
Симеон Шивачев.

В памет на харизматичната 

художничка Лора Янева в за-
лата ще се обособи специал-
но място за творбата „Златна 
рибка”. Изложбата е подреде-
на на ет.4. На ет.1 е предста-
вена експозицията „Колекция” 
– тя включва 25 селектира-
ни творби на преподавате-
ли, бивши и настоящи сту-
денти от Националната худо-
жествена академия и филиала 
й в Бургас. Сред подбрани-
те произведения са творби на 
проф. д-р Десислава Христова 
- Тошева, доц. Йохан Йотов, 
доц. Димо Колибаров, ас. д-р 
Васил Колев, ас. д-р Велико 
Маринчевски. В изложбената 
зала ще има мултимедия – филм 
за НХА – Филиал Бургас.

Всичко това, както и огро-
мният библиотечен фонд от над 
600 000 книги, е част от магията 
на новия храм на книгата.

С цел осигуряване на мерки 
за безопасност заради епиде-
мията, освен маршрутите към 
всяка зона на библиотеката, 
пред всички отделни простран-
ства ще има служители, кои-
то ще разясняват и следят да 
няма струпване на хора.

5.04.(понеделник) - 11.04.(неделя)
10.00 - 20.00 часа
Експозиционна зала, ет. 1
„Колекция“ - Изложба на преподаватели и студенти, 
Катедра „Графика“ - НХА

Книжарница, ет. 2
Представяне на бургаските издателства:
„Знаци“, „Либра Скорп“, „Божич“, „Димант“

Зала на кафенето, ет.2/Коридор, ет. 2
Изложба „Хумор от Бургазъ“

Интерактивна зала, ет. 2
ZSpaceStudio
Демонстрации работа на 3D принтер и 3D образова-
телна програма
Пясъчна кутия (Физико-географска интерактивна игра)

Детски отдел, ет. 2
Магичен под (за деца до 10 години)
 
Експозиционна зала, ет. 4
„Архиви“ - Изложба съвременно изкуство
Венелин Шурелов, Дарина Пеева, Дора Славова, Иво 
Бистрички, Симеон Шивачев и Стойко Даскалов

5.04.(понеделник)

14.00 часа
Зрителна зала, ет. 3
Документално кино „Чудото бургаски театър“

17.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
Прожекция на филм за живота и творчеството на бур-
гаския художник Румен Статков „Небето, което целува 
морето“, реж. Росен Петров.
Гости Румен Статков и Росен Петров.

18.30 часа
Зала на кафенето, ет.2/Изложбена зала, ет. 1
„Братя“ - спомените на Димитър Петканов - 130 години 
от рождението на Константин Петканов
Представя д-р Добрина Топалова, с участието на Румен 
Велев
 

6.04.(вторник)

14.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
Документално кино „Бургас през 80-те години“,  
„Илинденско-Преображенското въстание“

17.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
„Да се завърнеш в Бургас“ - документален филм на 
Артьом Глущук

18.30 часа
Зала на кафенето, ет.2/изложбена зала ет. 1
„Чудно чудо с Чудомир“ - моноспектакъл на Стоян 
Памуков
 

7.04.(сряда)

14.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
„Стъргалото на Бургас“, „Утринни плажове“, режисьор 
Никола Ковачев
 
17.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
Представяне на сборника с разкази „Недоказани убий-
ства“ на Любен Петков и премиера на филма за него, 
Биньо Иванов и Рашко Сугарев - „Ние сме болката“, ре-
жисьор Боян Папазов
Представят: Румяна Емануилиду и Цвета Петкова

18.30 часа
Зала на кафенето, ет. 2/Изложбена зала, ет. 1
Захари Карабашлиев представя романа „Опашката“

8.04.(четвъртък)

14.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
Документално кино „Бунтът на 43-мата“, „Пролетен 
празник“

17.00 часа
Зрителна зала, ет. 3
Хумористични разкази, библиотека „Стършел“ - 100 го-
дини от рождението на Борис Априлов и 75 години от 
основаването на „Стършел“
Специални гости: Михаил Вешим, гл. редактор на вестни-
ка и редакторите Румен Белчев и Сергей Трайков

18.30 часа
Зала на кафенето, ет.2/изложбена зала ет. 1
Представяне на Absolvo te - най-новият роман на Георги 
Бърдаров

9.04.(петък)

14.00 часа
Зрителна зала, ет. 3
Документално кино „Лято в Отманли“, режисьор Никола 
Ковачев, „Има ли носталгия по някогашния Бургас“

17.00 часа
Зрителна зала, ет. 3
Катя Зографова представя своя роман „Хроники на 
Вазовия род“

18.30 часа
Зала на кафенето, ет.2/Изложбена зала ет. 1
„Любовта на великите – Ботев, Левски, Паисий“, разго-
вор с писателя Неда Антонова

10.04.(събота)

11.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
Представяне на детска аудиокнижка „Капчици смях“ с 
актьорите и автори Янко Митев и Силвия Предова
 
16.00 часа
Зала на кафенето, ет.2/изложбена зала ет. 1
„Добрият книго-златотърсач е този, който успява да 
открие скритата в думите истина“, разговор с Искрен 
Тончев - Искрата

17.00 часа
Зрителна зала, ет. 3 
Представяне на книгата „Белите и черни клавиши на моя 
живот“ с автор Стефан Диомов

18.30 часа
Зала на кафенето, ет.2/изложбена зала ет. 1
Камелия Кучер представя своя трети роман - „Сън“
 

11.04.(неделя)

11.00 часа
Зрителна зала, ет. 3
Предпремиера на втория роман на Деметра Дулева 
„Преобърнати съзвездия“

16.00 часа
Зрителна зала, ет. 3
Куклен спектакъл - ДКТ

17.00 часа
Зрителна зала, ет. 3
Дискусия на тема - „Младостта на България е талантли-
ва“ с писателя Здравка Евтимова

18.30 часа
Зала на кафенето, ет.2/изложбена зала ет. 1
Рецитал на бургаска поезия, вдъхновена от пое-
зията на Пейо Яворов, по случай откриването на  
РБ „П. К. Яворов“

Вижте програмата със събития в библиотеката следващата седмица

Директорът на РБ „П. Яворов“ Яна Кършийска получава сертификат на ново-
домците



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Дона МИТЕВА

Доброто в необичайната 
ситуация, в която хората 
трудно контактуват помежду 
си е това, че все повече вни-
мание се обръща на приро-
дата, животните и птиците. 
Доказателство за това е фа-
ктът, че в социалните мрежи 
се появиха и продължават 
да се появяват красиви 
снимки на лебеди от различ-
ни морски локации.

Като се започне от север 
– езерата около Шабла и Ду-
ранкулак, мине се през вто-
ра буна на плажа във Варна, 
в Поморие, около созопол-
ския остров Свети Иван, 
около местността Пода и ри-
барското селище Ченгене 
скеле, Шофьорския плаж и 
къде ли не, грациозните пти-
ци биват снимани непрекъс-
нато. 

Любопитен бе фактът, че 
около бургаското село Дим-
чево също се появиха лебе-
ди. Птиците бяха заснети от 
жители на селото как плуват 
в наводнените по време на 
поройния дъжд на 13 януари 
ниви. Вероятната причина 
лебедите да се заселят в ни-
вите на Димчево е наличие-
то на храна. Над 75% от зе-
меделските площи в земли-
щето на бургаското село бя-
ха наводнени.

„Това са неми лебеди, ко-
ито прекарват целогодишно 
у нас и част от тях дори гнез-
дят тук. По-голямата част се 
скитат, не се размножават и 
пребивават по места, където 
могат да си намират храна“, 
коментира Петър Янков, екс-
перт от Българско друже-
ство за защита на птиците в 
Природозащитния център 
"Пода", допълвайки, че общо 
три вида са лебедите. Тун-
дровият и пойният гнездят в 
северните части на Европа и 
пристигат в България късно 
през есента, прекарват тук 
зимата и рано напролет се 
изтеглят обратно на север, 
където мътят. 

Така че през зимните ме-
сеци край морето се виждат 
и трите вида лебеди, а през 
останалата част на годината 
се любуваме само на немия 
лебед.

У нас през последните го-
дини пребивават през раз-
личните сезони, но най-вече 
през зимата няколко хиляди 
лебеда. Те избират най-до-
брите подходящи за тях мес-
та, където основно лесно да 
намират храна, но и спокой-
ствие. Лебедите са вегетари-
анци, които се хранят в плит-
ките части на водоемите.

Ако зимата е студена и 
част от сладководните водо-
еми замръзнат, грациозните 
птици се преместват по на 

юг. През зимата по-често се 
държат близо до морския 
бряг, което дава възможност 
на хората да им се любуват. 
Затова и числеността им в 
различните точки варира.

„Една част от тези неми 
лебеди, които виждаме, са 
птици от Северна Европа. 
Обикновено те обитават во-
доемите във Финландия, 
Норвегия, Полша, Беларус, 
които в това време на годи-
ната са замръзнали. И там 
няма как да си намерят хра-
на и идват при нас. Като 
замръзнат дадени водоеми 
и у нас – отиват още на юг. 
Но общо взето се установя-
ват в най-благоприятните 
места“, обяснява орнитоло-
гът. 

През последните дваде-
сет-тридесет години броят 
на немия лебед у нас се уве-
личава рязко.

„За това каква е причина-
та трябва да се направят ня-

какви проучвания. Но най-
общо може да се предполо-
жи това, че хората се отна-
сят сравнително хуманно с 
птиците, покровителстват ги 
и това има положително от-
ношение върху популацията 
им“, обяснява предпочита-
нията на лебедите Петър Ян-
ков.

Той предупреждава, че 
всякакви намеси на човека 
в живота на птиците и опити-
те му да манипулира приро-
дата, са безсмислени и не 
бива да се случват. 

„Дивите животни си имат 
своя мисия в природата. 
Главният смисъл е циркула-
цията на енергията и мате-
рията. Най-доброто, което 
човек може да направи, е да 
не им пречи нито с положи-
телен, нито с отрицателен 
знак“, заключава орнитоло-
гът. Защото намесата на чо-
века е емоционална, а не ин-
формирана. Той припомня и 

случаите с бедстващите 
щъркели, които бяха спася-
вани в Лудогорието преди 
години. От гледна точка на 
експертите птиците са щели 
да се справят сами много 
по-добре, отколкото с наме-
сата на хората.

Лебедите създават и сери-
озни проблеми в региона. 
Южно от Бургас, в Комлу-
шка низина, до природоза-
щитния център „Пода“ в мо-
мента има от порядъка на 
120 - 160 птици. „Тези птици, 
някои от тях и размножили 
се, с малките си, в топлите 
месеци излизат на шосето 
Бургас - Созопол, когато 
движението е много интен-
зивно и предизвикват ката-
строфи. С изключение на 
миналата година, предишни-
те четири-пет години имаше 
големи катастрофи заради 
тях“, разказва Янков. 

Юли и август, когато този 
път е изключително натова-

рен, една поява на птица 
или няколко такива, които 
кацат на шосето или са се 
запътили да го пресекат, 
предизвиква дори и вериж-
ни катастрофи. Цяло чудо е, 
че досега щетите са само 

материални и опропастени, 
поне частично, отпуски.

По настояване на Българ-
ско дружество за защита на 
птиците Община Бургас по-
ставя предупредителни път-
ни знаци, които изобразяват 
гъска с малки патета. Такива 
знаци има поставени между 
северната и южната част на 
Атанасовско езеро.

Съветът на орнитолозите 
към хората, които се радват 
на лебедите, е само да ги 
снимат, да им се радват от 
разстояние и да не ги хра-
нят. На лебедите не бива да 
се дават гризини, солети, пу-
канки и тесто. Защото това 
може да предизвика заду-
шаване. Позволените храни, 
които все пак човек може да 
им поднесе, са маруля, ца-
ревица, грах. 

Нека не забравяме, че все 
пак лебедите са тръгнали от 
грозни патенца, за да се 
превърнат в романтичен 
символ на любовта, най-ве-
че защото, за разлика от хо-
рата, са моногамни.

Броят на немия лебед  
у нас се увеличава рязко
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ЕкологиЯ
През последните 30 години

Птиците създават и сериозни проблеми в региона
Под репеите в градината на стар чифлик се излюпи-

ли патенца. Всички били малки, жълтички и пухкави, 
освен последното. То било толкова едно... грозно и 
различно от останалите, че отначало майка му го по-
мислила за пиле. Но като видяла как умело плува, се 
успокоила и го заобичала.

По Ханс Кристиян Андерсен

Знаете ли, че...
 Продължителността на 
живота на лебедите е забе-
лежителна, има сведения 
за лебеди, прехвърлили 
петдесетгодишна възраст.

 Лебедът се смята за една 
от най-красивите птици на 
нашата планета.

 Размахът на крилете на 
лебеда може да достигне 
до над 2 метра. Лебедът 
има много добре развита 
мускулатура на крилете, 
която му позволява да лети 
хиляди километри.

Преди двадесетина години не бяха редки случаите, кога-
то лебеди бяха отстрелвани дори от ловци. А ромите и до 
ден днешен в тези птици виждат прясно месо, за което не 
трябва да се плаща. Последните години намалява броят на 
онези, които нападат лебеди с цел да ги сложат на трапеза-
та си, превръщайки ги в истински деликатес.

Тази зима орнитолозите имат информация от източници, 
които заслужават доверие, че такива случаи, макар и еди-
нични, има и в Поморие, и в Бургас. 

Дори се знае рецептата, разпространяваща се сред мур-
гавите събратя, с която месото на лебеда става крехко и 
вкусно. Орнитолозите отказват да я споделят, въпреки че я 
знаят, с мотива да не предизвикват любопитството и на 
други хора, които после да се хвалят и те, че са яли лебед.

В бургаския квартал „Горно Езерово“ като стане дума за 
дивите птици се знае, че трябва да има марината, в която 
да присъства оцет и чесън. Предпочитат се не само лебеди-
те, но и пеликаните за задоволяване на глада.

Орнитолозите предупреждават, че яденето на такова ме-
со е много рисково, защото птиците са естествени резерво-
ари на птичия грип, а и на други заболявания. Съществува 
голям риск, докато се обработват, хората да се заразят от 
птичи грип.

Конфискувани лебеди от частен имот се връщат в реалната им среда

Красиви снимки на лебеди направи Петя Кудева

Лебеди в Поморие

Роми готвят лебеди 
по специална рецепта

Грозно! 



Близо 300 семейства 
от Айтос живеят в сани-
рани сгради. Това бяха 
хората, които първи раз-
браха какви са ползите 
да кандидатстваш по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
и да преобразиш сгра-
дата, в която е домът 
ти. До 2019 г. по Програ-
мата бяха инвестирани 
4 168 000 лв. в санира-
не на многофамилни жи-
лищни сгради в Айтос. 

„Сключени са 50 дого-
вора между Община Ай-
тос и сдружения на соб-
ствениците, които са в 
очакване на финанси-
ране по Национална 
програма за енергийна 
ефективност на много-
фамилни жилищни сгра-
ди. От тях ще тръгне фи-

нансирането“, катего-
рична беше пред НП 
Деница Николова, до-
сегашен зам.-министър 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то, при гостуването си 
през миналата седмица 
в община Айтос.

Стана ясно още, че но-
вата Програма за енер-
гийна ефективност е в 
рамките на Плана за 
възстановяване и ус-
тойчивост. Неговият бю-
джет е 3 млрд. лв., като 
сроковете за договаря-
не са  2021-2022 година, 
а  срокът за изпълнение 
е до  2026 г. 

Сред новостите при 
рестартирането на про-
грамата е, че жилищни 
сгради - паметници на 
културата, също ще мо-

гат да бъдат реставри-
рани със средства по 
мерките за енергийна 
ефективност. За първи 
път чрез програмно фи-
нансиране се допускат 
и инвестиции в еднофа-
милни жилищни сгради. 
За целта ще бъдат отде-
лени 33 млн. лева. 

„Рестартирането на 
Националната програ-
ма за енергийна ефек-
тивност е инвестиция 
с многопосочен ефект, 
тъй като строителство-
то създава условия за 
работа на много съпът-
стващи сектори. Сани-
раните жилища са пря-
ка подкрепа за самите 
граждани, и не на по-
следно място, това е 
една от дейностите, ко-
ито и в следващите го-

дини ще бъдат сериоз-
но насърчавани – енер-
гийната ефективност. 
Особено в контекста на 
цялостната стратегия 
за развитие на Европа, 
заложена в „Зелената 
сделка“, коментира кме-
тът Васил Едрев.

След края на първия 
етап на Програмата, На-
ционалното сдружение 
на общините в Републи-
ка България е провело 
проучване, в което са 
включени хора, живее-
щи в санирани и подле-
жащи на саниране бло-
кове на територията на 
цялата страна. Над 95% 
от гражданите са удо-
влетворени от новата 

визия на блоковете си 
и отчитат и намаляване 
на месечните комунал-
ни сметки.

Ще припомним, че На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жи-
лищни сгради беше при-
ета с Постановление на 
Министерския съвет от 
февруари 2015 година. 
Първоначално заложе-
ният финансов ресурс по 
програмата беше 1 млрд. 
лв. През 2017 г. Прави-
телството одобри допъл-
нителни 1 млрд. лв. по 
бюджета на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството за изпълнение на 

Програмата.
Програмата за енер-

гийна ефективност 2021-
2022 година предвиж-
да 58 на сто от бюдже-
та  да бъде за жилищни 
сгради, в това число и 
еднофамилни. 14 на сто 
ще са средствата за пуб-
лични сгради, а 9 про-
цента – за промишлени. 
Сред конкретните про-
екти, за които са гаран-
тирани средствата през 
Плана за възстановява-
не и устойчивост, е об-
новяването на държав-
ни и общински сгради 
на административната, 
културна и спортна ин-
фраструктура.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

2 АПРИЛ 2021, бр. 460

И еднофамилни жилищни сгради 
влизат в Програмата

Финансирането ще започне от 
сградите, за които са подадени 
документи в Общината

Айтоските кандидати  
за 45-о Народно събрание 

На 4.04., с номер 4
БСП - С ГРИЖА ЗА ХОРАТА!

Рестарт на 

санирането:

ПРЕДИ

СЛЕД
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Община Айтос, съвмест-
но с „Елтехресурс” АД, ор-
ганизират  събирането и 
извозването на излязло 
от употреба електрическо 
и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) от територията на 
общината.

Гражданите могат да се 
освободят от неработещи-
те електроуреди, като по-
дадат предварително за-

явка за извозване на еди-
нен телефонен номер – 
0 800 14 100 или на     e-mail: 
order@makmetal.eu.

Заявки могат да се пода-
ват всеки работен ден. Об-
служването на подадените 
заявки за извозването на 
ИУЕЕО се извършва от мо-
билен екип на акционерно-
то дружество, в удобна за 
двете страни дата. 

ОБЩИНА АЙТОС
УСЛУГА "СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ" 

Заявки за извозване - на единен 
телефонен номер – 0 800 14 100

51 секции - 44 машини за 
гласуване в община Айтос
ИЗБОРИ ЗА НАРОД-

НО СЪБРАНИЕ 2021
В сайта на Община Ай-

тос - aytos.bg раздел - 
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ 2021, все-
ки гражданин на общи-
на Айтос може да напра-
ви справка - по ЕГН или 
адрес, за да се инфор-
мира за номера на изби-
рателната секция и мяс-
тото за гласуване за из-
бори за Народно събра-
ние 2021.

44 МАШИНИ ЗА ГЛА-
СУВАНЕ В ОБЩИНА 
АЙТОС

51 са избирателните 
секции на територията на 
община Айтос, броят на 
специализирани машин-
ни устройства за гласува-
не ще е 44. Само в изби-
рателните секции в най-
малките населени мес-
та няма да има машини, 
уточняват организатори-
те на Парламентарни из-
бори 2021 от Общинската 
администрация - Айтос. 
Това означава, че в абсо-
лютно всички секционни 
избирателни комисии в 
града айтозлии ще могат 
да гласуват машинно.

Ако желаете да по-

дадете своя вот с ма-
шина, трябва да зая-
вите това на членове-
те на секционната ко-
мисия (СИК).

После получавате от 
СИК карта, която се по-
ставя в слота на маши-
ната. На екрана се появя-
ва електронна бюлетина, 
която повтаря до голяма 
степен хартиената. Чрез 
докосване трябва да се 
маркира квадратчето на 
избраната партия или 
„Не подкрепям никого“. 

По същия начин се мар-
кира и кръгчето за пре-
ференция, ако гласопода-
вателят иска да подкрепи 
конкретен кандидат.

За разлика от харти-
ената бюлетина, при на-
тискането на преферен-
цията на екрана на маши-
ната се визуализира име-
то на кандидата.

На монитора на маши-
ната се изписва изборът, 
които е направен от гла-
соподавателя. Ако е до-
пусната грешка, избира-

телят може да натисне 
„Назад“ и да се поправи, 
ако без да иска е нати-
снал грешна партия или 
преференция.

След като избирателят 

натисне „Гласувай“, от 
машината излиза харти-
ена разписка, която из-
бирателят трябва да взе-
ме, да я сгъне с надписа 
навътре и да я постави в 

отделната урна, предви-
дена за машинното гла-
суване. 

Гласоподавателят връ-
ща картата на секцион-
ната комисия. 

Къде щe гласуваш? Виж на сайта на Община Айтос - aytos.bg

ОБЯВЛЕНИЕ  
ЗА ИНВЕСТИцИОННО ПРЕДЛОжЕНИЕ

Нериман Шабан Хасан има следното инвести-
ционно предложение - отглеждане на трайни на-
саждения - череши, в землището на с. Карагеорги-
ево, общ. Айтос, в ПИ с идентификатор  36227.13 с  
№ 8;9;10;11;21;22;23;24

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
П О К А Н А

На основание чл.16, ал.1 от Закона 
за кооперациите, във връзка с чл.26, 
ал.1 и 2 от Устава на кооперацията 
Управителният съвет на

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
СВИКВА

Годишно отчетно-изборно събрание 
на кооперацията, което ще се прове-
де на 17.04.2021 год. от 09,00 часа 
в ЧИТАЛИЩЕТО с. Мъглен, общ. Ай-
тос при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на 

член кооператори.
Док. Мариан Пеев
2.Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен“ 

с. Мъглен за 2020 год.
Док. Мариян Пеев
3.Приемане на Годишния финансов 

отчет за 2020 год.
Док. Ив. Димитрова
4.Доклад на Контролния съвет на 

ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен за 2020 
год.

Док. Димитър Которов
5.Освобождаване на председателя 

на кооперацията, УС и КС от отговор-
ност за едногодишната им дейност.

Док. Мариян Пеев
6.Вземане на решение от Общо-

то събрание като упълномощава УС 
и Председателя на кооперацията за 
сключване на договори за сделки и 
кредити с ДФЗ, Разплащателна аген-
ция, Банки, Юридически и физически 

лица и други, за Закупуване на ЗЕМЯ 
и ДМА, включително и срещу ипоте-
киране на недвижими имоти.

Да учредява обезпечения по креди-
ти със залози и ипотеки с ДМА.

Док. Мариян Пеев
7.Избор на председател на коопе-

рацията.
8.Избор на Управителен и Контро-

лен съвет.
При липса на кворум, на основание 

чл.17, ал.2 от ЗК събранието ще се 
проведе един час по- късно от 10 часа, 
на същото място и при същия Дневен 
ред, независимо от броя на присъст-
ващите член- кооператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 2288

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИцИОННО НАМЕРЕНИЕ

Юмер Иляз уведомява, че ще изгради ФЕЦ в с. Чер-
ноград, община Айтос, в УПИ ХІІІ-113, кв. 18, с.Черноград, 
тел. 0897 992 333.

НФК "Напеви от Северозапада" 
кани айтоски таланти да участват 

в тазгодишния видеоконкурс

Тази година ще се проведе тринадесетото издание на 
Националния фолклорен конкурс "Напеви от Североза-
пада" – град Монтана, България. Форматът на творческа-
та надпревара отново ще е видеоконкурс. Изпълненията 
на участниците трябва да са заснети с камера или теле-
фон с приемливо качество и качени в You tube. 

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

Материалите за видеоконкурса могат да бъдат изтег-
лени от  https://omd-montana.weebly.com/1044108610821
09110841077108510901080.html

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

Не се притеснявайте да се свържете, ако имате въ-
проси!

За раздел „Народно пеене” и „Инструменталисти”: 
0889 00 44 13, 0879 40 65 80 – Асен Асенов; За раздел 
„Хореография”: 0877 88 03 85 – Стоян Стоянов.

На 31 март хартиените бюлетини за Избори 2021 пристигнаха в Община Ай-
тос с полицейска охрана, разтоварени бяха от общински работници

Служители на фирма 
за производство на ка-
бели, изпаднали в без-
изходица, потърсиха съ-
действие и помощ от 
кандидата за народен 
представител от коали-
ция ГЕРБ-СДС Ивелина 
Василева, при една от 
визитите й в Айтос. 

Оказва се, че от края 
на м. януари тази годи-
на работниците не са по-
лучавали заплати, нито 
са освободени от рабо-
та, за да имат правото 
да потърсят обезщетение 
от Бюрото по труда. Ка-
зусът се оказал сложен, 
тъй като управителят на 
дружеството е починал 
в началото на годината. 
А нов управител до този 
момент не е назначен, 
заради съдебни спорове 
между съдружниците. 

Лично социалният ми-
нистър Деница Сачева 
се ангажирала с казуса. 

"Благодаря на Инспекци-
ята по труда в Бургас, че 
реагираха бързо и де-
кларира готовност да съ-

действа по случая. Във 
времена на пандемия 
е особено важно да бъ-
дем близо до хората, да 

помагаме, да се отзо-
ваваме на техните нуж-
ди“, заяви Ивелина Ва-
силева.

Ивелина Василева съдейства на айтоски 
работници да получат заплатите си
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Кметът Васил Едрев се срещна с международни 
наблюдатели от OCCE / СДИПЧ

51 секции - 44 машини за 
гласуване в община Айтос

Представители на Ор-
ганизацията за сигур-
ност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ) посети-
ха на 29 март община Ай-
тос. Керстин Брьоринг от 
Германия и Роман Русу 

от Молдова, със статут 
на дългосрочни наблю-
датели, се срещнаха с 
кмета на общината и с 
представители на Дирек-
ция АПИО, която органи-
зира Избори 2021. 

Задачата им е свърза-
на с проследяване на ос-
новните аспекти на из-
борите като регистра-
цията на избирателите, 
кампаниите и работа-
та на изборната адми-
нистрация. Мисията на-
блюдава и медийното от-
разяване на  изборната 
кампания, заяви в Айтос 
Брьоринг.

Екипът ще оценява 
дали изборите се про-
веждат в съответствие 
с ангажиментите към 
ОССЕ, както и дали отго-
варят на международни-
те стандарти за провеж-
дане на демократични 
избори и прилагане на 
националното законода-
телство. Наблюдателите 

ще са на разположение 
да се отзовават на сигна-
ли в целия регион и в са-
мия изборен ден.   

Като неразделна част 
от наблюдението, Брьо-
ринг и Русу се срещна-
ха с кмета на община Ай-
тос Васил Едрев. Стана 
ясно, че предизборната 
кампания в община Ай-
тос се води в спокойна 
обстановка и при спаз-
ване на противоепиде-
мичните мерки. Няма 
сигнали за нарушения, 
няма струпване на хора 
на открито, не се про-
веждат срещи на закри-
то. Социалните мрежи 
и медиите имат водеща 
роля в изявите на поли-
тиците, в условията на 
пандемия

Изборната админи-
страция подготвя вота, 
спазвайки закона и ука-

занията за задължител-
ните мерки за опазване 
здравето на избирате-
лите. Планирани са под-
вижни секции за гласо-
подавателите под ка-
рантина.

Представителите на 
мисията ще посетят огра-
ничен брой изборни сек-
ции в самия изборен ден. 
Два месеца след при-
ключване на изборния 
процес, ще бъде публику-
ван окончателен доклад 
с обобщение на наблю-
дението. 

ОССЕ е междуправи-
телствена организация 
с участието на 57 държа-
ви. Основната й дейност 
е свързана със сигурнос-
тта, утвърждаване на чо-
вешките права, свобода-
та на пресата и честните 
избори. 

НП

предлага на своите па-
циенти шест нови профи-
лактични кампании с из-
следвания на преферен-
циални цени. Те важат 
до края на април 2021 г. 
в самостоятелните й фи-
лиали в областите Бур-
гас, Варна, Ямбол и Сли-
вен. За кампаниите не е 
необходимо направление 
от лекар или записване 
на час.

Проби за PCR тесто-
ве се вземат в град Ай-
тос, на ул. „Райна Княги-
ня” №2;

PCR тестът остава най-
надеждното изследване 
за доказване на COVID-

19. До края на април то е 
на намалена цена от 90 лв. 
на 80 лв. Резултатът е го-
тов до 24 часа. По жела-
ние на пациента, той може 
да бъде на английски език 
и да е придружен със сер-
тификат също на англий-
ски, необходим при пъ-
туване. 

Тъй като ЛИНА е одо-
брена от Министерство-
то на здравеопазването 
за доказване на COVID-
19, нейните тестове се 
признават в чужбина. Ре-
зултатът и сертификатът 
се получават на място, 
в рамките на работното 
време на лабораторията.

Медицинска лаборатория ЛИНА 

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 бъдат съставени актове.
Нуждаещите се от повече информация, могат да 

се свържат със Старши експерт Катя Иванова, Еко-
лог в Община Айтос на тел. 0897/ 992 321.

ОБЯВА

Районно мюфтийство - гр. Айтос обявява търг за отда-
ване под наем. Търг 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. Пе-
щерско, 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

Наблюдателите от ОССЕ

Предизборната кампания в 
община Айтос се води в спокойна 
обстановка и при спазване на 
противоепидемичните мерки

Само малка част от собствениците на заведения в Ай-
тос отвориха от 1 април при новите условия - кафенета-
та и ресторантите да заработят, като клиентите им сядат 
само в откритите части. Тези, които отвориха, са съглас-
ни с новите разпоредби, но при ясно разписани компен-
сации за бизнеса за периода на ограниченията.

Собственици се опасяват, че отварянето само на гра-
дините на заведенията може да ги остави без държав-
ни помощи, а това няма да е достатъчно, за да поддър-
жат бизнеса си.

Според Заповед №РД-01-197 от 31.03.2021 г. на министъ-
ра на здравеопазването - Посещенията в заведенията за 
хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона 
за туризма (самостоятелни и към места за настаняване), 
извън тези по предходната точка, се допускат само в от-
критите им площи (тераси, градини и др.), при ограничено 
работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носе-
не на защитни маски за лице от персонала. Допускат се 
и доставки или взимане на храна за дома и офиса, както 
и румсървиз за гости на местата за настаняване.

Заведения в центъра 
останаха затворени

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.



Айтозлии често се шегуват, 
че без "айтоска следа" май не 
се случва нито едно събитие 
на планетата. Този път имаме 
"намеса" и в избoритe зa кмeт 
нa Лoндoн тази прoлeт. Това 
установи прoвeркa нa aгeн-
ция BulNеws, а НП няма как 
да подмине този факт с мъл-
чание. Защото, оказва се, един 
oт нaй-пoпулярнитe кaндидaти 
зa кмeтcкия пocт нa aнглий-
cкaтa cтoлицa – Брaян Рoуз, e 
жeнeн зa айтозлийката Мариа-
на Алексиева. А нейната дъще-
ря - малката Габи, която всич-
ки помним, е вече млада дама 
и е част от предизборния екип 
на Роуз;

Брaян Рoуз e извecтен 
aмeрикaнcки пoдкacтър и влo-
гър, който живее със семей-
ството си в Лoндoн. Рoдeн е 
в Aмeрикa и рaзвивa уcпeш-
нa кaриeрa в бaнкoвoтo дeлo, 
рaбoти зa рaзлични инcтитуции 
в Ню Йoрк и Лoндoн. Нeгoви-
ят кaнaл Lоndоn Rеаl имa двa 
милиoнa aбoнaти, кoитo cлe-
дят c интeрec тeoриите му зa 
кoнcпирaциятa зa пaндeмия-
тa СОVID-19. 

Рoуз учacтвa в избoритe 
зa кмeт нa Лoндoн прeз 2021 
г. кaтo нeзaвиcим кaндидaт и 
това му решение горещо под-

крепят съпругата му, айтозлий-
ката Мариана, и дъщеря й 
Габриела, която също е живя-
ла в Айтос.

Cъпругaтa нa финaнcиcтa, 

Мaриaнa Aлeкcиeвa, e рoдoм 
oт Aйтoc, кoрeнът й e oт ceлo 
Дрaгaницa и Вършeц. Завърши-
ла е средното си образование 
в ПГСС "Златна нива". Нa 18-

гoдишнa възрacт ce мecти дa 
живee в Лoндoн. Прeз гoдини-
тe рaзвивa кaриeрa в oблacт-
тa нa мoдaтa и търгoвиятa, кaтo 
трупa oпит в някoи oт нaй-пo-
пулярнитe лукcoзни мoдни 
брaндoвe, включитeлнo Dоl-
се аnd Gаbbаnа, YSL, Guссi, 
Аnоushkа и пocлeднo Sаlvаtоrе 
Fеrrаgаmо, прeди дa ce oтдaдe 
нa мaйчинcтвoтo. С Браян имат 
две момчета - Каден и Деймън, 
пише  bulnews.bg.

“Aз cъм oт тeзи луди мaйки, 
кoитo рeшaвaт дa нe cкучaят, 
дoкaтo cмeнят пaмпeрcи, a дa 
учaт. Пoрaди тaзи причинa зa-
пиcaх “Пcихoлoгия”, a тaзи гo-
динa пaрaлeлнo и “Пcихoтeрa-
пия”. Йoгa учитeл cтaнaх нa 
инaт, зaщoтo рeших, чe щe из-
лязa oт тoзи лoкдaун в пo-дoбрa 
фoрмa oт тaзи, c кoятo влязoх в 
пaндeмиятa. Oбичaм и дa риcу-
вaм – кoгaтo ми e кривo”, рaз-
кaзвa зa ceбe cи Мaриaнa. Тя 
e “cъвeтник в cянкa” - пoдкрe-
пя cъпругa cи в нeгoвoтo нoвo 
нaчинaниe, a Рoуз чecтo ce дo-
питвa дo нея пo вaжни зa кaм-
пaниятa въпрocи.

“Eднa oт прoгрaмитe нa мъжa 
ми e дa cлoжи ceмeйcтвoтo нa 
първo мяcтo, в нeгo мoжeм дa 
oткриeм вcички цeннocти, oт 
кoитo oбщecтвoтo имa нуждa. 

Брaян чecтo cпoдeля, чe aз cъм 
му пoкaзaлa кaквa e мaгиятa нa 
ceмeйния oгън, aз мoгa caмo дa 
кaжa, чe eдинcтвeнo прeдaвaм 
нaтaтък тoвa, в кoeтo мe e въз-
питaл рoдът ми кaтo цeннocти”, 
рaзкaзвa още нaшaтa cъграж-
данка.

А за всички, които се питат, 
къде е сега дъщеря й Габи - жи-

вяла и учила в Айтос, Мариа-
на разказа, че Габриела е из-
брала да учи политология.  "Тя 
е брилянтна! Брaян прие мно-
го сериозно образованието й, 
и тя се записа в най-добрите 
училища, които Лондон може 
да предложи. Сега работи по 
неговата кампания и се спра-
вя блестящо".
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стр.4 Народен приятел14
Габи в кампанията на кандидата 

за кмет на Лондон Брaян Рoуз

Във връзка със зачестилите питания от граждани и гости на Айтос  
за работното време, управата на Зоопарк - Айтос съобщава:

Зоопаркът в парк „Славеева река“ в град Айтос е отворен  
за посещения всеки ден от 10.00 часа до 19.00 часа, включително  

в почивните и в празничните дни!

Съобщение от Зоопарк - Айтос

Здравейте, съграждани! Здравейте, хора с големи сърца! 
За пореден път организираме ден в подкрепа на българския пенсионер в нужда. 

Разчитаме на Вашето милосърдие и съпричастност!
Въпреки епидемичната обстановка в страната за поредна година в нашия град Айтос 

се провежда инициативата „Подари великденска вечеря на пенсионер в нужда 2021“. 
Със строгото спазване на всички изискващи се мерки! 

Всеки, който иска да помогне, може да направи дарение в поставените кутии с ло-
гото на „Бъди човек“! 

Нека покажем на нашите възрастни, че въпреки коронавируса, ще бъдем до тях!
Нека се докажем и пред себе си, че добротата е в нас! 
За повече информация може да се свържете с нас в страницата ни във фейсбук - 

"Бъди човек" - Айтос! 
Приканваме всички с добри сърца да се включат със средства в подкрепа на 

самотни възрастни хора. Благодарим Ви!
„Бъди човек“ - Айтос

Дечко Тодоров Колев
1960 - 2021 

Скърбим за колега-
та и приятеля ДЕЧКО 
КОЛЕВ - дългогодишен 
служител в Общинска 
администрация - Ай-
тос!

Ще те помним с про-
фесионализма, усмив-
ката, непринудената 
сърдечност и готов-
ността да помагаш на 
всеки!

ПОЧИВАЙ В МИР!

От колегите
ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАцИЯ
АЙТОС

СУ "Никола Й. Вапцаров" обявя-
ва конкурс за дизайн на рекламен 
плакат на кампанията за прием на 
ученици в осми клас. Целта е уче-
ниците да участват със свои идеи 
и така да бъдат съпричастни към 
развитието на училището. 

Конкурсът е отворен и за учени-
ци от други училища.

- Конкурсни предложения се на-
бират до 25 април 2021 година;

- Класирането на конкурсните 
предложения - до 27 април 2021 
година;

- Обявяване на класирането - до 
28 април 2021 година;

Учениците могат да работят са-
мостоятелно или в екип. Дизай-
нът се изработва във формат А3. 
Файлът на дизайна се изпраща 
във формат JPEG.

Плакатът трябва да съдържа за-
дължително следните елементи:

1. Логото на СУ "Никола Й. Ва-
пцаров;

2. Рекламно послание;

3.Информация за срокове за по-
даване на документи и класира-
ния - информацията е на интер-
нет страницата на училището в 
раздел "Прием";

4. Информация за специално-
стите и профилите, в които ще се 
приемат ученици.

Предложенията за конкур-
са с името на участника и ин-
формация за контакт, се из-
пращат на имейл: nyv.projects@
vaptsarov.org

Компетентно жури ще определи 
победителя в конкурса и неговото 
предложение за дизайн ще бъде 
използвано за изработването на 
рекламния плакат на СУ "Никола 
Й. Вапцаров".

Този конкурс следва успешно 
проведения конкурс на училище-
то за дизайн на рекламен плакат 
на кампанията за прием на учени-
ци в първи клас.

НП

Габи в Айтос, преди да тръгне за Обединеното 
кралство - 2011 г.

„Подари великденска вечеря 
на пенсионер в нужда 2021“

СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Айтос 
Втори конкурс за дизайн на плакат
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Важна информация за 
предстоящите избори

Продължава на стр. 4

С фестивала „Солей“ ще бъде поставен 
официален старт на летния туристически сезон 

Кметът и председателят на ОбС извършиха 
инспекция на път Росен - Равна гора 

През настоящата седми-
ца кметът на Созопол Ти-
хомир Янакиев, предсе-
дателят на Общински съ-
вет Георги Пинелов и зам.-
кметът Румен Кисьов из-
вършиха поредна инспек-
ция на пътната отсечка Ро-
сен – Равна гора.

В кратки срокове бе 
рехабилитирано пътното 
платно с дължина около 3 
км, което бе силно амор-
тизирано, на места имаше 
пропадане на настилката 
и дълбоки коловози. Край-
пътните окопи пък бяха за-
сипани, а при интензивни-
те валежи водата предиз-
викваше наводняване на 
настилката.

Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет -  Созопол се проведе 
онлайн предвид епидемиологичната обстановка в страната и бе достъпно за 

жителите на общината през фейсбук страницата на Общински съвет

Сесията на ОбС - Созопол  
отново се проведе онлайн

Продължава на стр. 2

Четете на стр. 3Продължава на стр. 4

От 03.06.2021 г. до 
08.06.2021 г. включител-
но в град Созопол ще се 
проведе Десетият меж-
дународен франкофон-
ски фестивал „Солей“. 
През годините той се ут-
върди като значимо кул-
турно събитие с голям 
обществен резонанс. В 
него по традиция съор-
ганизатори на фондация 
„Солей“ са посолствата 
на Кралство Белгия, Ли-
ван, Кралство Мароко, 
Румъния, Република Се-
верна Македония, Фран-
ция, Грузия и Азербай-
джан.

Четете на стр. 3

Четете на стр. 2

Четете на стр. 4

Нов ветропоказател 
краси крайбрежната 

алея

Обяви от Бюрото 
по труда

В този и следващите броеве на вестника ще ви за-
познаем с част от произведенията, класирани в ли-
тературния конкурс „Созопол-настояще и бъдеще“, 
организиран от НЧ „Отец Паисий“

Заседанието бе открито от председа-
теля на Общинския съвет Георги Пине-
лов, който отговори на общински съвет-
ник на въпрос от предходната сесия за 
допусната грешка в Наредба за платено 
паркиране на моторни превозни сред-
ства (МПС) на територията на град Созо-
пол. Стана ясно, че грешката е допусната 
още през 2017 г., когато е приета наред-
бата, като в чл.15, ал.1 е изписан разме-
рът на едно платено място едновремен-
но с и без ДДС. „Общинска администра-
ция трябва да предприеме мерки за  ко-
рекция на грешката“, препоръча предсе-
дателят на Общинския съвет.

Заседанието продължи с въпроси на 
общинските съветници към кмета на об-
щината Тихомир Янакиев. Серия от въ-
проси бяха зададени от общинския съ-
ветник Ц. Георгиев, като той се интере-
суваше кой е откраднал портрета на бив-
шия кмет Панайот Рейзи от сградата на 
Общината, защо лице от с. Зидарово, на-
значено да извършва социални услуги, 
не го прави, и предложи на негово място 
да бъде назначен човек от селото, който 
има нужда от тази работа. 

Поетичен петък



Зададен бе и въпрос за 
наклонен стълб в с. Зида-
рово, който може да бъде 
опасен, както и въпрос 
за това дали има ли одо-
брен от КАТ план за дви-
жение при входа на гра-
да, където в момента се 
извършват строителни 
дейности.

Кметът Янакиев отгово-
ри, че липсващият порт-
рет ще бъде намерен, ако 
ли не - ще бъде поста-
вен нов. По отношение 
на движението на вхо-
да на града, кметът Яна-
киев уточни, че има одо-
брен план от КАТ, както 
и че фирмата е осигурила 
служители, които да регу-
лират движението в този 
участък. Той се ангажира 
да провери ситуацията в 
тъмната част на деня и 
дали е организирано без-
опасното преминаване на 
автомобилите. 

По казуса с жителя от 
с. Зидарово, кметът уточ-
ни, че се назначават хора, 
които могат и имат умения 
да вършат дадена работа, 
а не защото имат нужда от 
работа. Зам.-кметът Т. Да-
мянов направи уточнение, 
че въпросното лице е било 
назначено по програма 
до 31.12.2020 г., а сега са 
назначени други двама 
души, които извършват 
асистентски услуги.

Кметът Янакиев заяви, 
че знае за стълба в с. Зи-
дарово, но заради инци-
дент със служител от бри-
гадата за ремонти се е 
наложило да отложат ре-
монтирането на стълба за 
следващата седмица. 

Общинският съветник 
Ст. Андонов изказа бла-
годарност към кмета от 
името на жителите на кв. 

„Харманите“ във връз-
ка с бързата реакция на 
Общината по отношение 
на детската площадка 
„Кита“. Той направи пред-
ложение от тяхно име за 
поставяне на екотоалет-
на в района. Кметът Яна-
киев пое ангажимент това 
да се случи в най-скоро 
време.

Общинският съветник 
И. Стефанов попита кме-
та защо Общинско горско 
стопанство наема външни 
фирми да извършват дър-
водобивни услуги, което 
оставя без работа мест-
ни дървосекачи, които от 
своя страна са принудени 
да работят в съседни об-
щини. Кметът му отгово-
ри, че всички фирми, ко-
ито са спечелили на търг 
извършването на тази ус-
луга, са местни фирми, а 
той няма как да им нареди 

кого да назначават, като 
допълни че в тези фирми 
работят дървосекачи от 
селата Равадиново, Ро-
сен и Габър.

В присъствието на 16 
общински съветници за-
почна работата по днев-
ния ред. Коментари бяха 
направени по отношение 
докладна записка, ка-
саеща дейността на об-
щинско горско предпри-
ятие „Общински гори” и 
планираното от Община-
та създаване на звено за 
озеленяване. Общински-
ят съветник К. Германо-
ва попита дали тези се-
дем души, които ще бъ-
дат назначени за озеле-
нители, ще са достатъчни 
и поиска план-сметка за 
новата дейност. Кметът 
Янакиев отговори, че те 
няма да са достатъчни за 
цялата община, но ще из-

вършват дейности на те-
риторията на град Созо-
пол, а при необходимост 
и в останалите населени 
места. Средствата, необ-
ходими за функционира-
нето на новото звено за 
озеленяване, са заложе-
ни в приетия в предход-
ната сесия бюджет на Об-
щина Созопол за 2021 г., 
уточни още кметът.

Общинските съветници 
приеха Отчет по изпълне-
нието на актовете на Об-
щинския съвет от 2020 г. 
и годишния отчет на Про-
грама за управление на 
отпадъците на община Со-
зопол за 2020 г..

Гласувана бе и Наредба 
за изменение и допълне-
ние на Наредба за опре-
деляне и администриране 
на местните такси и цени 
на услуги на територията 
на община Созопол, коя-

то касае таксиметровите 
превози, както и опреде-
лянето на цени за парки-
ране на паркинг „Север“ - 
ул. „ Републиканска“.

Общинските съветници 
единодушно приеха На-
редба за изменение и до-
пълнение на Наредбата 
за отпускане на финан-
сови помощи на жители 
на община Созопол, кои-
то не са на основание За-
кона за семейните помо-
щи за деца и Закона за 
социалното подпомагане. 
Тя касае жителите на об-
щината, които имат право 
да получат финансова по-
мощ за различни видове 
медицински интервенции 
и и лечения, ако това се 
е случило през м. декем-
ври. С тази наредба се 
дава възможност на тези 
жители да кандидатстват 
с документи до 31 януари 
на следващата година.

С пълно мнозинство бе 
приета Програма за ра-
ботата на Общински съ-
вет - Созопол за пери-
ода м. април – м. септем-
ври 2021 г.. Програмата  
е изработена по инициа-
тива на председателя на 
Общинския съвет Георги 
Пинелов в унисон с Пра-
вилник за организацията 
и дейността на Общински 
съвет - Созопол, неговите 
комисии и взаимодейст-
вието му с общинската ад-
министрация. Такава про-
грама се приема за първи 
път и има за цел да анга-
жира по-широко участие 
на местната общност в 
работата на Общински съ-
вет като орган на местно-
то самоуправление.

Дебати имаше и по вре-
ме на одобряване схеми-
те за преместваеми обек-
ти. Общинският съветник 
А. Николов попита дали 

предоставянето на пави-
лион в гр. Черноморец 
няма да забави изграж-
дането на новата авто-
гара, ангажимент, който 
Общината е записала в 
капиталовата си програ-
ма. Става въпрос за па-
вилион, който се намира 
на територията на авто-
гарата. Кметът Янакиев 
бе категоричен, че стро-
ителство на автогарата 
ще  започне още тази го-
дина, а казусът с наема-
нето на този павилион ще 
бъде решен като в догово-
ра ще се запише опреде-
леното време за експлоа-
тация, така че да не нару-
ши инвестиционните на-
мерения на Общината в 
гр. Черноморец.

Главният архитект Ра-
дост Георгиева разясни 
подробности по схеми-
те по чл. 56 и отговори на 
въпроси на общинския съ-
ветник П. Рейзи относно 
броя на местата за про-
дажба на варена царе-
вица, както и за премах-
ването на незаконните 
обекти.

В специален доклад 
кметът Т. Янакиев напра-
ви отчет за изпълнение-
то на Общия устройствен 
план на община Созо-
пол през 2020 г., който бе 
приет от общинските съ-
ветници.

Сесията завърши с при-
емане решение по до-
кладна на зам.-кмета Т. 
Дамянов за отпускане 
на еднократни помощи 
на жители на община Со-
зопол. Със своето реше-
ние общинските съветни-
ци дадоха възможност на 
12 жители на общината от 
различни населени места 
да получат финансова по-
мощ за извършени меди-
цински интервенции.
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Сесията на ОбС - Созопол 
отново се проведе онлайн

УведомЛенИе

Живко Димитров Желев, собственик на имот УПИ III 5121, находящ се в м. 
Буджака, землище на община Созопол, уведомява за своето инвестиционно 
намерение за урбанизиране на имота и изграждане на вилни сгради съглас-
но условията на ОУП - гр. Созопол.

Пðîäъëæåíèå îò ñòð.1



Община Созопол деклари-
ра готовност за нормал-
но провеждане на из-
борите с оглед на оси-
гуряване на безопас-
ността в изборното 
помещение. Съз-
дадена е органи-
зация за следене 
за спазването на 
социална дистан-
ция и носенето на 
предпазни маски. 
Осигурени са го-
лям брой химикали, 
за да има възмож-
ност периодично да 
бъдат дезинфекцира-
ни. Дезинфекция ще бъде 
извършвана и на машините 
за гласуване, а за членовете на 
секционните комисии са осигурени 
индивидуални предпазни средства, ръ-

кавици, както и дезинфектан-
ти и еднократни маски за 

гласоподавателите.
Община Созопол е 

в готовност при по-
стъпили заявления 
да бъде организи-
рана подвижна из-
бирателна кутия за 
карантинираните 
лица.

Днес бе прове-
дено и обучение на 
членовете на СИК, 

което бе водено от 
представители на 

РИК – Бургас и екип 
за ОТП на изборите от 

общинска администрация 
гр. Созопол, като, с оглед на 

въведените противоепидемични 
мерки, присъстваха не повече от двама 
членове от всяка СИК.

нА внИмАнИеТо нА ПРедÑедАТеЛИТе, ЗАм.-ПРедÑедАТеЛИ  
И ЧЛенове нА ÑеКЦИоннИ КомИÑИИ

ПРАвИЛА И меРКИ

I. ЗА недоПУÑКАне нА ЗАПАЛвАнИЯ И ПоЖАРИ ПРеЗ ИЗБоРнИЯ ден
1. Проверете готовността и местоположението на наличните в обекта (избирателна 

секция) пожаро-технически средства за първоначално гасене (пожарогасители);
2. Преди запечатване на изборната секция в навечерието на изборния ден из-

ключете всички електрически уреди и съоръжения от електрическата мрежа в обек-
та (помещението). Не оставяйте  печките на твърдо гориво с неизгорели и незагасе-
ни въглени;

3. Запознайте се с изходите и пътищата за евакуация в обекта (помещенията) и 
тяхната проходимост;

4. Контролирайте спазването на забраната за тютюнопушене в избирателните сек-
ции;

5. При възникване на проблеми в електрозахранването не използвайте свещи, ки-
брит и други уреди с открит пламък. Да се използват предварително подготвени елек-
трически средства за осветление с автономно захранване (прожектори, фенери).

II. ПРИ вЪЗнИКвАне нА ПоЖАР ИЛИ ЗАПАЛвАне
1. Сигнализирайте за пожара на òåëåфîí 112;
2. Организирайте незабавна евакуация на избирателите;
3. Действайте с наличните пожаро-технически средства (пожарогасители);
4. Организирайте евакуацията на членовете на избирателната комисия, в случай  

че параметрите на пожара не позволяват овладяването му;
5. Посрещнете пристигналите екипи на РСПБЗН на безопасно разстояние. 

2 АПРИЛ 2021 Ñî çî ïîë ñòð. 3×ф 11
Сесията на ОбС - Созопол 
отново се проведе онлайн

Осигурена ще бъде здравната 
безопасност за гласоподавателите 

и членовете на СИК в изборния 
ден, обяви Община Созопол

дîвåðè ìè, ñòðаííèêî
Автор: Силвия Андреева
I-во място

Довери ми, страннико, нозете ти бро-
дили ли са по такава чудна земя? 

Парче, голямо колкото да се събере в 
мидена черупка, а толкоз необятна, че 
пишат за нея от хилядолетия насам и все 
не могат да я доразкажат.

Тя е къс от сърцето ми, застинало в 
обятията на немите скали, тя е част от 
душата ми, нощем завивана от пухени 
мъгли, заран будена от палещите пръсти 
на слънцето.

Тази земя, пътнико, е като нежна люл-
ка, приспивала бедни рибари и знатни 
господа, полюшвана от бриза, опияня-
ваща със сладкия дъх на ароматни со-
зополски дамги.

Част от вечността, по-красива и от ста-
туя на Каламис.

Късче история, старо колкото любовта 
на Аполон и Касандра.

Само през сплетените им пръсти мо-
жеш да погълнеш цялата красота на за-
ревото.

Само под листата на зелените смоки-
ни можеш да се насладиш на тъй жаду-
ваната прохлада.

Само тук вятърът носи звуци по-нежни 
и от струните на арфа, а любовта поразя-
ва по-бързо от стрелите на Артемида.

Само от жилите на асмите тук, вкусът 
на гроздето е по-опияняващ и от вино-
то на Дионис.

Чувал ли си нощем как гневи се вятъ-
рът, опитвал ли си погледнеш отвъд тъм-
нината на дълбините, мамещи те със зла-
тисти пясъчни дюни и божествени за-
лези?

Заравял ли си пръсти дълбоко в ми-
налото, вдъхвал ли си аромата на сол, 
по гърба на раждащото се огнено кълбо, 
пръскащо живителните си лъчи изпод по-
лите на Изтока?

Докосвали ли са очите ти олтарите на 
десетките параклиси и църкви, запазили 
и до днес силата и вярата на миряните?

Нощувал ли си над пластовете исто-
рия, писана от траки, римляни и гърци, 
изградила във времето съвременния об-
лик на тази необятна вселена от минало 
и настояще?

Почини си, страннико, ела да ти раз-
кажа за нея...

Това е Аполония! 
Омагьосваща, обичана, незабравима!

Бюлетината за избор 
на народни представите-
ли е непрозрачна, с уни-
кален пореден номер и 
полиграфическа защита.

Тя е разделена на две 
основни колони: в лява-
та - в квадратче са изпи-
сани номерата на парти-
ите, коалициите от пар-
тии и независими канди-
дати, а на последно мяс-
то е “Не подкрепям нико-
го”. До всяко квадратче 
е изписано името на съ-
ответната партия, коали-
ция от партии, независим 
кандидат и “Не подкре-
пям никого”. В квадрат-
чето със съответния но-
мер, със знак X или V, с 
химикал, пишещ със син 
цвят, отбелязваме своя-
та воля.

В дясната половина на 
бюлетината има отпеча-
тани кръгчета с поред-
ни номера, започващи от 
101. Те отговарят на мяс-
тото, което заема всеки 
конкретен кандидат от 
съответната кандидат-
ска листа. В едно от тях 
бихме могли да поставим 
знак X или V, за да изра-
зим предпочитание (пре-
ференция) към кандидат 
от вече избраната пар-
тия или коалиция.

Как изглежда 
бюлетината  

и как да 
гласуваме 
правилно?

Поетичен петък



Фестивалът представля-
ва елитарно културно съби-
тие, на което си дават сре-
ща различни народи, обе-
динени от каузата на фран-
кофонските ценности. При-
съствието на всички посла-
ници е изключителна въз-
можност да покажем на 
света голяма част от исто-
рическото и културно бо-
гатство на страната ни.

И през тази година, отчи-
тайки изключително слож-
ната обстановка, породена 
от COVID-19, ние ще запа-
зим духа и идеите на фес-
тивала, представяйки про-
грама, която да е достойна 
за десетото юбилейно из-
дание. За церемонията по 
официалното откриване на 

организаторите подготвят 
впечатляващ концерт.

Вече двадесет и осем го-
дини България е член на 
Международното франко-
фонско движение и като та-
кава участва в създаване 
на културни мостове между 
страни, етноси и религии, 
които изповядват принци-
пите на толерантността и 
демокрацията.

От българска страна съ-
организатори са: Община 
Созопол, Софийски уни-
верситет „Св. Климент Ох-
ридски“, Държавна агенция 
„Архиви“, Българска ака-
демия на науките, Нацио-
нална галерия, Българска-
та национална телевизия, 
медии и неправителствени 
организации. 

В периода на фестивала 

се предвиждат делови сре-
щи на дипломати и офици-
ални гости с ръководството 
на Община Созопол, както 
и с ресорните министри на 
културата и туризма, които 
по традиция присъстват на 
фестивала.

Джаз от висока класа, 
виртуозни класически му-
зиканти, традиционен спе-
циален концерт на учени-
ците от Гимназия за ро-
мански езици „Г. С. Ра-
ковски“ - гр. Бургас – това 
са музикалните вечери на 
фестивала с участието на 
български и чуждестран-
ни гости.

Програмата на фестива-
ла е замислена така, че да 
бъдат обхванати и оживени 
знакови места на прекрас-
ния град.

Извършен бе основен 
ремонт на пътя по метода 
“студено рециклиране” и 
полагане на асфалтобе-
тон, върху който е поло-
жена асфалтова смес за 
износващ пласт.

Пътят е разширен до 8 
м, като платната са 6 м, 
а от двете страни са обо-
собени банкети с шири-
на по 1 м. Съществува-
щите банкети са повдиг-
нати на места с 5-10 см, 
а на необходимите мес-
та е извършен монтаж на 
нова мантинела.

Почистени и ремонти-
рани са съществуващи-
те водостоци, както и съ-
ществуващите окопи, а на 
места, където липсваха, 
са оформени нови. При 
км. 9+534,50 е ремонти-
ран съществуващ плочест 
водосток, където е извър-
шено и едностранно уши-
ряване от дясната страна 

с 3,20 м, изградена е пе-
шеходна част, осигурена 
с предпазни парапети.

Настоящият проект е за 
1 700 000 лв., а средства-
та са отпуснати с ПМС 

348/18.12.2019г.
Към момента се из-

вършват довършителни 

дейности по отводнител-
ните съоръжения, а до 
месец предстои офици-

алното въвеждане в екс-
плоатация на пътната от-
сечка.

Пðîäъëæåíèå îò ñòð.1
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С фестивала „Солей“ ще бъде поставен 
официален старт на летния туристически сезон 

вåñòíèê „Ñîçîïîë” èçëèçа ïðåç ñåäìèца в ïåòъê.
Рåäаêòîð: маðèя наéäåíîва, òåë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Кметът и председателят на ОбС извършиха 
инспекция на път Росен - Равна гора 

Пътят преди ремонта Пътят след ремонта

През месец април на 2019 г. 
випуск 1962 г. при ОУ "Кирил 
и Методий" - гр. Созопол, поде 
инициатива, която да доприне-
се за подобряването облика на 
града. Всички те събраха сред-
ства, които да бъдат използ-
вани с благотворителна цел, 
а именно - за облагородяване 
на детски парк „Кита“ в новия 
град и изработване и поставя-
не на ветропоказател.

Първият етап от благотвори-
телната акция се изпълни още 
през 2019 г. с посаждането на 6 
бр. дръвчета в парка.

Вторият етап се реализира 
през месец март 2021 г. с поста-
вянето на ветропоказателя, кой-
то е изработен по проект на бур-
гаски екип и с финансовата под-
крепа на Бойко Илиев - набор 
1962 г. Новата придобивка е по-
ставена на крайбрежната алея, 
където да радва очите на всички 
жители и гости на Созопол. 

„Трудолюбиви, единни и спло-
тени в името на Доброто“ - така 
коментират своята инициатива 
набор 1962 година.

Нов ветропоказател краси крайбрежната алея

Пðîäъëæåíèå îò ñòð.1



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Г-н Стефанов, кое ви мо-
тивира да участвате в битка-
та за депутати?

- Участвам, защото мечтая 
мечтите на нашите деца да бъ-
дат за бъдеще в България.

- Вие сте от младото поко-
ление в БСП, чувствате ли се 
на мястото си?

- Определено се чувствам на 
мястото си. Няма друга пар-
тия, която да съчетава толко-
ва минало, докато е вперила 
поглед в бъдещето. Ако някой 
ми беше казал, че БСП ще се 
промени и прочисти толкова, 
колкото през последните 7-8 
години, може би нямаше да му 
повярвам.

- Като млад човек мислите 
ли, че се обръща внимание 
на младите хора, семейства 
да се развиват в страната, а 

не да емигрират?
- Не, когато числата говорят 

- и боговете мълчат. България 
е на път да загуби най-важна-
та си битка - тази за млади-
те хора. Моята кауза и меч-

та е след 10 години българите 
в България да наброяват 9-10 
милиона.

- Кои са вашите приорите-
ти и кое е онова, за което ще 
работите?

- Моята мечта е да си върнем 
младите хора, да създадем ус-
ловия на българската майка да 
ражда, да се чувства защитена 
и сигурна. Да издигнем на пи-
едестал децата на България и 
да си извоюваме обратно чис-
тия въздух, който със заобика-
ляне на закона и рушвети ни 
беше отнет.

- Къде се виждате поле-
зен в бъдещoто Народно съ-
брание?

- Мисля, че мога да бъда по-
лезен както с юридическото 
си образование, така и с опи-
та си в бизнеса.

- Провеждате срещи в тази 
нетипична кампания, от как-
во се вълнуват хората?

- Провеждаме срещи, но те 
са в ограничен състав. Не е 
тайна, че близостта с хората 
е най-голямата сила на БСП. 
Хората се вълнуват от едно 
нещо - дали ще се върнат деца-

та им, братята, сестрите, май-
ките, бащите им. Как за 12 го-
дини нищо от това не се случ-

ва, тъкмо обратното.
- Повече регионални или 

национални въпроси ги 

вълнуват? Кое е населено-
то място, което посетихте, 
а ваши опоненти от други 
партии - не?

- Ще отговоря и на двата въ-
проса с Малко Търново. Знаете 
ли, че в община Малко Търно-
во за последната година са се 
родили по-малко от 10 деца? А 
знаете ли, че пак там в момен-
та се извършва брутална сеч, 
че се подготвя огромен фото-
волтаичен проект и всичко се 
случва в непосредствена бли-
зост до хвостохранилище?

- Кой е онзи случай, кой-
то и след кампанията ще ви 
кара да си спомняте през 
следващите четири години 
и да помогнете за разреша-
ването му независимо дали 
ще сте депутат, или не?

- Помня всяка среща, няма 
такава, която да не ме е до-
коснала. Проблемите на хо-
рата са различни, но както ка-
зах, според мен проблем но-
мер едно е това, че България 
губи най-ценното, което прите-
жава, а именно младите. Връ-
щането им обратно в родина-
та чрез конкретни политики, 
както и задържането им тук, 
е основен акцент в програма-

та на БСП и моя лична кауза, 
която ще преследвам през це-
лия си живот. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Чф
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Немска езикова гимназия в Бургас, 
след това висше юридическо обра-
зование в УНСС-София. Говори ан-
глийски и немски език, женен, с дъ-
щеричка на две години. Развива биз-
нес в областта на селското стопан-
ство. На тези избори бе номиниран 
на пето място в листата на „БСП за 
България“ за Бургаски регион.

Събеседник

Борислав Стефанов - 
кандидат за депутат 
от „БСП за България“

Мечтая младите да се върнат  
в страната • С тръгването им за чужбина губим  

най-ценното, което притежаваме
• Помня всяка една среща от кампанията 

Георги РУСИНОВ

Кандидат-депутатите на „Изпра-
ви се! Мутри вън!“ закриха пре-
дизборната си кампания в Бургас. 
Пред граждани и медии те заяви-
ха, че са уверени и оптимисти за 
вота в неделя и че тогава за пръв 
път няма да спечели политически-
ят елит и статуквото, а хората.

„Имахме възможност да посе-
тим всички общини. Срещнахме 
се с всички хора, с които можа-
хме. Това беше и спецификата на 
кампанията ни. Оценката от всич-
ки, с които разговаряхме, е висо-
ка. Програмата, която „Изправи 
се! Мутри вън!“ показа пред наши-
те съграждани, е различна и раз-
бираема както за бизнеса, така и 
за обикновените хора. Икономиче-
ските ни мерки са силно оценени. 
Хората разбират, че на 5-и сутрин-
та България ще тръгне в нова посо-
ка, без правителство на Борисов и 
„Изправи се! Мутри вън!“ ще бъде 
част от Народното събрание. За-
това ще призова хората да гласу-
ват с бюлетина номер 18 за про-
мяната“, заяви водачът на листа-
та Живко Табаков.

Той посочи, че ново правител-
ство ще може да се направи между 
„Изправи се! Мутри вън!“, „Има та-
къв народ“, Демократична Бълга-
рия, както и парламентарно пред-
ставени партии.

„Ще донесем промяната за дър-
жавата, от която толкова много се 
нуждаем. Нееднократно сме зая-
вявали, че със сигурност с ГЕРБ и 
ДПС няма да си партнираме. Сил-
но вярвам в разочарованието на 
хората от НФСБ и ВМРО. Най-ве-
роятно те няма да бъдат предста-
вени в новия парламент и да са 
патерици на ГЕРБ и ДПС. Не оч-

акваме ниска избирателна актив-
ност. Тук е моментът да призовем 
всички да излязат да гласуват без 
притеснения и да не се подават на 
манипулацията, която до послед-
ния момент ГЕРБ прави“, обяс-
ни Табаков, визирайки по-масо-
вото тестване с цел повече поло-
жителни случаи на коронавирус 
в страната.

„Това трябваше да стане мно-
го отдавна, а не сега държавата 
да се затваря в най-важния мо-
мент за българското общество“, 
каза още той.

Водачът на листата заяви, че 

от Бургас очакват да имат сил-
но представителство, като цел-
та е 2 от мандатите да са за „Из-
прави се! Мутри вън!“. Вторият в 
бургаската листа, адвокат Драго-
мир Ошавков, обяви тези избори 
като най-важните в модерната ни 
история.

„След 30 години преход отново 
имаме една партия почти сляла 
се с държавата. Трябва да напра-
вим нужното, за да ги разкараме 
от властта. Призовавам всички да 
гласуват“, посочи юристът.

Габриела Гоцкова, която е об-
щински лидер на „Изправи се! Му-

три вън!“, бе категорична, че бъде-
щето е не само на младите.

„По-скоро е на разумните, ми-
слещите и отговорните. На онези, 
които на 4 април ще отидат до ур-
ните и по някакъв начин ще опитат 
да върнат справедливостта в дър-
жавата. Призовавам ги да отидат и 
да дадат своя глас“, каза тя.

Асен Бонджев, който бе активен 
в антиправителствените протести 
през лятото добави, че хората са 
обнадеждени от появата на млади 
и нови хора в политиката.

„Когато отвратените си отидат, 
остават отвратителните. Нека в не-
деля положим усилия и излизайки 
да гласуваме, да изгоним отврати-
телните, да изгоним недоразуме-
нието Борисов веднъж завинаги“, 
уточни той.

Най-разпознаваемото лице на 
Приморско, Здравко Василев, е 
трети в листата и определи изте-
клата кампания като трудна и не-
обичайна.

„Страхът, който е наложен у хо-
рата заради пандемията и полити-
чески пристрастия, си казва дума-
та. Животът ни е едно цяло от избо-
рите, които правим всеки ден. Нека 
се възползваме от демократичния 
избор да гласуваме и на 4 април 
повече млади хора да упражнят 
правото си на глас. Надяваме се 
на силна подкрепа“, заяви победи-
телят от първия „Биг Брадър“.

Деветият в листата - Теодор 
Шейков, апелира към избирате-
лите да не се страхуват и да гла-
суват за промяната.

„Изправи се! Мутри вън!“ с призив в края на кампанията:
С висока активност ще съборим ГЕРБ
Коалицията 
е с апетит за 
два мандата 
от Бургас



Михаил КОЛЕВ

Гей парад разбуни ду-
ховете в Бургас. От орга-
низацията „Бургас прайд“ 
възнамеряват да органи-
зират подобно събитие в 
сърцето на морския град. 
То е предвидено за 15 
май на площад „Тройка-
та“. Прайдът ще започне 
в 16 часа и ще продължи 
два часа и половина под 
мотото „Любовта е по-
силна от омразата“. За-
сега маршрутът, по който 
ще премине шествието, 
се пази в тайна от съо-
бражения за сигурност. 
Ако идеята се осъщест-
ви, това ще бъде първият 
гей парад в историята на 
града. Организатор е Ру-
си Милев, който е изпра-
тил уведомление до Об-
щината за предстоящия 
парад. Агитационни афи-
ши вече обикалят из ин-
тернет пространството, 
а темата бързо намери 
защитници и противници 
сред жителите на града. 
„Идеята на тази кауза е 
постигане на пълно рав-
ноправие за хората с не-
традиционна сексуална 
ориентация“, казва Ми-
лев, който засега е един-
ственият инициатор на 
предстоящия парад в 
Бургас.

„Целта на това събитие 
ще е да се противопоста-
вим на езика на омраза-
та в обществото, агреси-
ята и тормоза в училища-
та и на обществените 
места. Да се борим за 

равни права, толерант-
ност и свобода. Да бъ-
дем заедно, сплотени, 
единни и отстояващи по-
зицията си. Искаме се 
гордеем с това, че сме 

част от ЛГБТИ+ общ-
ността“, казва още орга-
низаторът.

До Община Бургас и 
ОДМВР-Бургас той е из-
пратил уведомление още 

на 22 март, съобщавайки 
за намеренията на него и 
сподвижниците му.

„Режимът е уведомите-
лен и не се изисква раз-
решение. 24 часа след 

постъпването на уведом-
лението, ако не се изда-
де заповед от кмета на 
общината  за забрана на 
мероприятието, то тога-
ва след това възпиране-

то му става невъзможно 
и незаконосъобразно и 
води до обжалване на 
Районния съд“, добавя 
водачът на бургаския гей 
парад.

В сегашните условия 
на пандемия Руси Милев 
категорично заявява, че 
ще бъдат взети всички 
противоепидемични мер-
ки за сигурността на 
всички присъстващи. 
Опасенията са му, че на 
15 май е твърде възмож-
но да възникне напреже-
ние между привържени-
ци и противници на пара-
да. Към него вече са за-
почнали да отправят за-
плахи, но младежът спо-
деля, че не им обръща 
особено внимание. 

„Според мен Бургас е 
консервативен и е със 
закостеняло мислене 
град, като бургазлии не 
приемат ЛГБТИ+ общ-
ността. Те си мислят, че 
това е болестно състоя-
ние. Хомофобия има в 
Бургас и винаги ще я 
има“, каза още Милев.

Очакванията са му в 
шествието да се включат 
поне 250 души. Сред тях 
трябва да бъде и посла-
ничката на Нидерландия. 
Програмата на парада 
все още се уточнява, ка-
то най-вероятно ще се 
състои концерт в подкре-
па на „Бургас прайд“.
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ОбществО

Научавайки за предстоящия гей парад, 
родители от Бургас започнаха организи-
рането на онлайн петиция. С нея те искат 
събитието да бъде отменено или локация-
та на провеждането му да бъде извън пре-
делите на централната част. Ето какво пи-
шат още те в искането си до кмета на об-
щина Бургас Димитър Николов:

ОТВОРЕНО ПИСМО
От ФГ „Български Родители-Съвремен-

ни Будители“, ФГ „Информирани родите-
ли“ и ФГ „Родители-Бургас“ 

Относно: ПЪРВИ БУРГАС ПРАЙД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, 
Обръщаме се към Вас във връзка с 

„ПЪРВИЯТ БУРГАС ПРАЙД", който ще се 
проведе на 15.05.2021 г., на площад „Трой-
ката“. Изказваме своето притеснение от-
носно осъществяването на това събитие, 
като се позоваваме на следните факти: 
Шествието е обявено като борба за равни 
права, толерантност и свобода. Напомня-
ме, че по презумпция всички човешки съ-
щества имат равни права от самото си 
раждане. 

Чл. 6. от Конституцията на Република 
България гласи следното: „ (1) Всички хо-
ра се раждат свободни и равни по дос-
тойнство и права. 

(2) Всички граждани са равни пред зако-

на. Не се допускат никакви ограничения 
на правата или привилегии, основани на 
раса, народност, етническа принадлеж-
ност, пол, произход, религия, образова-
ние, убеждения, политическа принадлеж-
ност, лично и обществено положение или 
имуществено състояние.“ Правото на 
„сексуална ориентация“ не съществува в 
основните документи за човешки права. 
То е нещо, което се прокарва на полити-
ческо и законово ниво с цел да бъде из-
дигнато като човешко право. Искането на 
специално отношение, заради сексуална 
ориентация е искане за привилегия, което 
е дискриминация с обратен знак, недопус-
тима от гледна точка на конституционния 
принцип за равното третиране на гражда-
ните. Считаме за недопустимо половата 
обърканост да се превръща в „човешко 
право“. Общностите и правозащитните 
организации, които стоят зад планиране-
то на парада, целят да вменят вина у бъл-
гарските граждани, че обществото ни е 
нетолерантно към хомосексуализма. На-
блюдаваме политизиране на един, до голя-
ма степен морален и личен въпрос, какъв-
то е половото сношение. Призмата се из-
кривява до степен сексуалният разврат да 
се нарече „сексуална ориентация“ и да му 
се придаде значимост. Личните сексуални 
проблеми не бива да бъдат обект на об-
ществено внимание и държавна политика.

Събития, като „Гей-парад, организира-
ни да защитават определени права, имат 
философски и исторически много добре 
изградена идеология, с основополагащи 
документи (като текстът Public seks на 
Пат Калифия, публикуван на 01.01.1994г.) 
И във всеки един от тези документи се на-
чертава една и съща линия, а именно: „Ще 
водим битка, стъпка по стъпка, за право 
след право и за привилегия след привиле-
гия, които са максимално приемливи в то-
зи момент, докато достигнем до пълното 
сексуално освобождаване на всеки един 
индивид в обществото.“ 

Подобна линия ще доведе до това бъл-
гарското общество да се бори за ГЕЙ бра-
кове, после да се бори за осиновяване на 
деца от еднополови двойки, след това за 
правото на тези деца да се идентифици-
рат сексуално със своя „джендър“ (социа-
лен пол), а не със своя биологичен такъв. 
Следваща стъпка – четвърта, ще бъде да 
се отнеме правото на родителите и държа-
вата да спират децата от това да се иден-
тифицират сексуално по различен начин, 
тоест да си сменят пола. И стъпка по стъп-
ка всеки един от основоположните доку-
менти на мислители и философи на ЛГБТИ 
движението стигат до заключението, че 
последната стъпка ще бъде пълната сек-
суална революция и освобождаване и на 
самите деца. 

Ние сме против всички тези крайности, 
които няма как нормално мислещ човек 
да подкрепи! 

Демонстрирането на определена сексу-
ална ориентация, по начините и със сред-
ствата, с които са характерни „гей-пара-
дите”, нарушава правата и свободите на 
гражданите. Досегашната практика на 
провеждане на подобен род мероприятия 
показва, че паралелно се организират ан-
ти-паради от лица с хомофобски настрое-
ния, което неизменно създава напреже-
ние, опасност за прояви на насилие и дру-
ги противообществени реакции, което на-
рушава обществения ред. 

Кметът от своя страна има правомощи-
ето с изрична заповед да забрани провеж-
дането на мероприятието, когато има дан-
ни, че: Може да бъде нарушен обществе-
ния ред в населеното място (чл. 12, ал. 2, 
точка 2 от ЗСММ); или могат да бъдат на-
рушени правата и свободите на други 
граждани (чл. 12, ал. 2, точка 4 от ЗСММ). 

Апелираме към Вас да не разрешавате 
провеждане на „БУРГАС ПРАЙД“, или ако 
вече има издадено разрешение, проявата 
да бъде преместена извън пределите на 
централна градска част. 

С УВАЖЕНИЕ, 
ОТ НЕФОРМАЛНИ РОДИТЕЛСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ГР. БУРГАС

Подобно събитие ще бъде 
първо в историята на града

Гей парад разбуни 
духовете в Бургас

Родители скочиха на прайда, писаха до кмета 

Руси Милев, организатор на гей парада в Бургас
Уведомлението до институции за предстоящия 

прайд на „Тройката“

Афишът на събитието



Интервю на  
Михаил КОЛЕВ

- Г-н Али, как протече 
кампанията на ДПС-Бургас 
в условията на пандемия и 
ограничителни мерки? 

- Направихме редица срещи 
с наши симпатизанти и съ-
мишленици в много от населе-
ните места в областта. Срещ-
нахме се с много хора, за да 
представим нашата предиз-
борна програма, да чуем тех-
ните въпроси и предложения 
и да разясним основните ак-
центи от програмата, така че 
всеки да припознае мерките, 
които са предвидени като 
свои и да намери своето мяс-
то при реализирането им. Ка-
то част от кампанията бе и по-
сещението на ръководството 
на Движение на права и сво-
боди, като самият председа-
тел Мустафа Карадайъ пред-
стави предизборната програ-
ма и даде своята подкрепа за 
нашата листа. Срещнахме се 
с възможно най-много млади 
хора, защото считам, че те ще 
бъдат основният двигател за 
реализиране на тези мерки и 
политики, които са залегнали 
в програмата. А и много от ак-
центите в програмата са насо-
чени именно към младите хо-
ра и тяхната адекватна реали-
зация в България, подчерта-
вам в България, а не в чужби-
на. С въвеждането на третия 
локдаун възможността за сре-
щи с големи групи хора стана 
невъзможна, затова се нало-
жи допълнителна активизация 
на кандидатите от нашата лис-
та и структурите по места като 
използвахме други канали за 
комуникация с нашите изби-
ратели и симпатизанти като 
фейсбук, телефон. Успяхме 

няколко дни преди новите 
мерки да им предоставим спе-
циално издание на вестник, в 
който представихме всички 
кандидати от нашата листа, 
техните виждания и ангажи-
менти, както и основни акцен-
ти от програмата на Движе-
ние за права и свободи. Раз-
бира се, личният контакт с хо-
рата е безценен, но ние раз-
бираме необходимостта от на-
ложените мерки и като екип ги 
спазваме. Няма как ограниче-
нията, наложени заради 
COVID да не се отразят, но 
ние работим за тези избори от 
много време и отдавна сме 
сред хората. Надявам се на-
шите симпатизанти да не се 
страхуват и да отидат да гла-
суват на 4 април. Искам да ги 
уверя, че са предприети всич-
ки необходими мерки в секци-
ите за безопасно гласуване. 
Техният глас е важен!

- Кои са най-често среща-
ните проблеми, които хора-
та споделиха в разговорите 
си с Вас? 

- Винаги съм сред хората - и 
като председател на младеж-
ката организация на ДПС в 
областта, и като председател 
на Общински съвет Айтос и 
през последните четири годи-
ни като депутат от 44-то На-
родно събрание. Знам про-
блемите на хората в нашия 
регион, много от тях съм по-
ставял от парламентарната 
трибуна, не са малко и реше-
ните проблеми. Има група от 
икономически и социални 
проблеми, които са характер-
ни за малките населени места 
в областта, които от години не 
се решават, а се задълбоча-
ват. Най-голямата болка на 
хората от малките села и гра-
дове, а и за големия областен 

град, е стотиците, хиляди мла-
ди хора, които напуснаха Бъл-
гария в последните 6-7 години 
и работят и живеят в чужбина. 
Това не е само аспект от де-
мографската криза, това е 
сърцевината на демографска-
та криза. Младите хора, мно-
го от тях образовани и актив-
ни, напуснаха Родината си, 
защото тук не намират пълно-
ценна реализация. И нямам 
предвид само да имат работа, 
а тази работа да бъде добре 
заплатена и да ги удовлетво-
рява. Имам предвид и качест-
вото на образованието - тако-
ва, каквото е в европейските 
страни. Качественото образо-
вание започва още от детска-
та градина, началното учили-
ще, гимназията или техникума 
и не се изчерпва с увеличе-
ние на учителските заплати. 
Ето за това говорим с хората 
по време на нашите срещи. 
Те споделят и неудовлетворе-
ние и по отношение на достъ-
па до здравеопазване, и ня-
мам предвид сегашната пан-
демия. Не може всички дефи-
цити да се оправдават с 
COVID-19. Липсват лекари и 
медицински кадри, защото не 
са предоставени достатъчно 
мотивиращи условия на мла-
дите специалисти да останат 
в страната и да отидат да ра-
ботят в някоя малка общинска 
болница. Говорим с тях и за 
икономическото изоставане в 
нашия регион. Имаме един 
областен град, който е за чу-
до и приказ, емблема на уп-
равлението на ГЕРБ, с модер-
на инфраструктура - социал-
на, спортна, пътна. Но не така 
стоят нещата в останалите на-
селени места, дори и там, къ-
дето местната власт е от уп-
равляващата коалиция. Тази 

неравнопоставеност между 
областния град и малките се-
ла и градчета, се задълбочава 
и е изключително взривоо-
пасно явление. Това, което 
споделят обикновените хора 
с мен и с останалите канди-
дат-депутати, е не само неу-
довлетвореност, но и жела-
ние за промяна. Видях и чух 
хора, които са готови да ни 
подкрепят, защото в нашата 
програма виждат изход, виж-
дат реална възможност за 
участие активно в реализира-
нето на политики за премах-
ване на социалното неравен-
ство. На хората вече не им е 
достатъчно да се оплакват от 
проблемите. Те искат да ги 
решат. Това е една енергия и 
сила, която ни дава надежда, 
че сме на правилен път и че 
Програмата, която предлага-
ме, е в синхрон с очакванията 
на хората.

- С какво листата на ДПС-
Бургас е по-добра от тази 
на останалите партии на 
предстоящите избори?

- В кандидатдепутатските 
листи на Движение за права и 
свободи има много млади хо-
ра. Това са хора, които освен 
енергията на младостта си и 
ентусиазма за промяна, при-

тежават много личностни, 
професионални и лидерски 
качества. Всички имат поли-
тически опит, натрупан в мла-
дежките организации на на-
шата партия. В своя път към 
политиката младите членове 
на ДПС се стремят да се обра-
зоват, допълнително да се 
квалифицират и да се утвър-
дят като специалисти и екс-
перти в своята професионал-
на област. Пример е листата 
за област Бургас, на която 
съм водач. Тя е съставена на 
80% от млади кадри на парти-
ята, като първите шест в лис-
тата са минали школата на об-
ластната младежка организа-
ция и са били нейни председа-
тели през годините, така както 
и аз, с което много се гордея. 
Гордея се, че съм водач на ед-
на уникална кандидатдепутат-
ска листа, в която всички са 
представители на местната 
общност. Няма друга партий-
на листа в област Бургас, коя-
то да е само от местни пред-
ставители. Екипът, с който се 
явяваме на изборите, е съста-
вен от млади, образовани хо-
ра, експерти в своята профе-
сионална област и политиче-
ски подготвени. Всеки един от 
тях е достоен да представлява 

жителите на Бургаска област 
в Народното събрание.

- Ако бъдете избран отно-
во за депутат, кое ще е оно-
ва, за което най-много ще 
се борите в следващото На-
родно събрание? 

- Моят личен ангажимент е 
към младите хора. Той минава 
през реализиране на част от 
мерките в програмата на ДПС 
за ускорено догонващо раз-
витие, които  гарантират пове-
че инвестиции и повече работ-
ни места, както и премахване 
на двойния стандарт за мал-
ките и големи населени места 
в страната. Ще се боря за 
равнопоставеност и по отно-
шение на образованието и 
здравеопазването, защото то-
ва е гаранция, че младите хо-
ра няма да предпочитат голе-
мия град или чуждата страна 
за своята реализация. Разби-
ра се, ще продължа това, кое-
то започнах в 44-то Народно 
събрание - да настоявам за 
повече средства от държава-
та за пътна инфраструктура в 
малките общини и малките на-
селени места. Имам ясни и 
конкретни цели и всеки, който 
ме познава и познава работа-
та ми като депутат, знае, че 
няма да отстъпя.
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КУПУВАНЕтО И ПрОДАВАНЕтО НА ГЛАСОВЕ Е ПрЕСтЪПЛЕНИЕ

Хората изпитват  
неудовлетвореност,  
искат промяна и  
затова са готови да ни подкрепят

Севим Али е кандидат за народен представител от ДПС на предстоящите парла-
ментарни избори на 4 април. Той бе депутат от предходното 44-то Народно събра-
ние и член на Комисията за децата, младежта и спорта. По време на тази предиз-
борна кампания Али бе лидер в листата на ДПС-Бургас. Той е едно от най-разпоз-
наваемите лица на партията в област Бургас и е председател на партийната мла-
дежка структура в областта. Роден е в град Айтос, на 39 години, женен, с две деца. 
Завършил е химично инженерство. Има и втора диплома за висше образование, но 
този път в областта на високите технологии. Възпитаник е на Българското учили-
ще за политика „Димитър Паница”. Пред вестник „Черноморски фар“ Севим Али 
сподели как е протекла кампанията на ДПС-Бургас в условията на ковид-криза, 
какви са проблемите на хората в Бургаско, които той е чул по време на предизбор-
ната си обиколка, както и кое ще е онова, за което кандидатът за народен предста-
вител най-много ще се бори, ако отново бъде избран за депутат.

„Черноморски фар“

„Жителите на Средец не 
правят изключение от остана-
лите населени места, когато 
говорим за мерки за енергий-
на ефективност. 4 блока са с 
подготвени документи, а още 6 
проявяват интерес да бъдат 
санирани. 50 къщи вече са из-
явили желание в общинската 
администрация да бъдат обно-
вени, след рестарт на програ-
мата за саниране. През след-
ващия период тя ще обхване и 
еднофамилните жилища, това 
е акцент в регионалната ни 
програма. Дава се голям шанс 
за хората по малките населе-
ни места с тази мярка“. Това 
коментира кандидатът за на-
роден представител от листа-
та на ГЕРБ-СДС Димитър Бой-

чев. Той разговаря с жители 
на странджанската община по 
време на открита приемна в 
Средец. 

Бойчев сподели, че през 
предходния период на Програ-
мата за енергийна ефектив-
ност в града са били санирани 
6 блока. „Хората знаят ползите 
и че това е работещ механи-
зъм – сградите се преобразя-
ват, съответно и цените на жи-
лищата се повишават. Мерки-
те за енергийна ефективност 
пряко се отразяват на сметки-
те за отопление, осигурява се 
комфорт за обитателите, нама-
ляват се вредните емисии“, ка-
тегоричен бе областният ли-
дер на ГЕРБ-Бургас. В Плана 
за възстановяване и устойчи-
вост са предвидени европей-
ски средства в размер на 1,4 

млрд. лв., насочени към сани-
ране на жилищни сгради. 

Жителите на Средец поис-
каха повече информация и от 
друг регионален ангажимент 
от програмата на ГЕРБ – чети-
рилентовите пътища в облас-
тта. „Винаги се явяваме на из-
бори с конкретни акценти, ко-
ито и този път ще реализираме 
през следващите 4 години. 
Има напредък по проекта за 
четирилентов път Бургас-Сре-
дец, той не е просто предиз-
борно обещание. Хората зна-
ят, че когато се правят нови 
пътища, се вдига качеството 
на живот в населените места. 
С тях жителите на област Бур-
гас и в частност от Средец ще 
имат по-добър и бърз достъп 
до здравеопазване, училища и 
култура“, поясни Бойчев. 

Димитър Бойчев: Къщи и блокове в Средец 
са готови за рестарт на санирането



Михаил КОЛЕВ

„Черноморец“ (Бургас) 
ще изиграе днес може би 
най-важния си мач от пър-
венството на Трета югоиз-
точна лига. „Акулите“ при-
емат от 17:00 часа прекия 
конкурент за първото мяс-
то в класирането „Мари-
ца“ (Пловдив). Бургазлии 
продължават да са лидер 
на Югоизток с 52 точки. 
Толкова имат и пловдив-
чани, които обаче са и с 
мач повече. 

От три седмици отборът 
на „Черноморец“ не е иг-
рал официална среща. 
Двубоите срещу „Розова 
долина“ (Казанлък) и „Не-
себър“ бяха отложени за-

ради усложнената ситуа-
ция с коронавируса. Въ-
преки липсата на мачове 
„акулите“ не са загубили 
форма и тренираха здра-
во за битката днес. Дву-
боя ще пропуснат врата-
рят Мартин Теменлиев и 
защитникът Слави Шопов, 
които още не са се изле-
кували от COVID-19. В иг-
ра се завръщат Стоян Вер-
гиев и Мустафа Мустафа, 
които се възстановиха от 
контузии, както и Нуретин 
Пюскюлю, който изтърпя-
ваше наказание.

„Изключително мотиви-
рани сме за тази среща. 
Нищо друго, освен победа, 
не ни устройва. Не желаем 
да се налага впоследствие 

други отбори да ни вършат 
услуга, по-добре ние да си 
свършим нашата работа. 
Ако искаме да играем про-
фесионален футбол, тряб-
ва да спечелим мача с „Ма-
рица“, заявиха от щаба на 
бургазлии.

Дербито ще премине 
при закрити врати и спаз-
ване на всички противо-
епидемични мерки, увери-
ха от ръководството на 
„акулите“.

Поради важността на 
двубоя за съдия бе избран 
елитният рефер от Варна 
Драгомир Драганов. През 
март той свири срещата 
между ЦСКА и „Лудого-
рец“.

Чисто психологически 
„Черноморец“ има пре-
димство в този двубой. 
През есента бургазлии ус-
пяха да победят като гост 
с 0:2 „Марица“, с голове 
на Милен Танев и Мариян 
Тонев от дузпа. 

Cтра ни ца 18 2 аПриЛ 2021

Михаил КОЛЕВ

Нападателят Венцислав 
Христов започна подго-
товка с „Нефтохимик“. В 
сряда той проведе първо 
занятие с бургазлии. Хри-
стов носеше зеления 
екип и през сезон 2016-

17 година, когато тимът 
играеше в родния елит. 
Парадоксалното е, че со-
фиянецът все още има да 
получава неизплатени 
заплати от клуба, а ли-
цензът на „Нафтата“ ви-
сеше на косъм именно 
заради финансовите не-

уредици между двете 
страни. Затова и този 
трансфер се приема за 
изненадващ.  В същото 
време „шейховете“ пара-
фираха и с вратаря Ма-
рин Орлинов. Селекция-
та продължава в движе-
ние.

Два бургаски отбора се класираха 
за финалната шестица при юношите 
U17 по водна топка. Това са „Черно-
морец“ и „Нептун“. На квалификаци-
ята във Варна нашите ватерполисти 
заеха съответно първо и второ мяс-
то в група В, което ги класира директ-
но на финал. Градското дерби меж-
ду двата тима завърши 14:7 в полза 
на „Черноморец“, което класира от-

бора напред. В следващата си среща 
от груповата фаза „акулите“ удари-
ха рамо на своите съграждани, по-
беждавайки варненския „Комодор“ 
(15:5) и по този начин „нептунци“ се 
утвърдиха на втора позиция. Извън 
Топ 6 при U17 остана бургаският клуб 
„Арена“, който след две победи и две 
загуби се класира трети в група Б с 6 
точки.

Бургас с два отбора на финала  
при юноши във водната топка

Чф

ФУтБОЛ

Мачът на истината за „Черноморец“

БаСКЕтБОЛВенци Христов  
се завърна в „Нафтата“ „Акулите“ се опълчиха 

на „Левски Лукойл“

Бургазлии приемат днес 
прекия конкурент „Марица“

ОБЯВА
Управителният съвет на Кооперация „ВККЧЗС - Агроинвест” Бур-

гас, свиква Редовно, отчетно, общо събрание, което ще се прове-
де в офиса на Кооперацията с адрес: град Бургас, ул. „Сливница” 
№ 34, вх. Б, ет. 1 от 10.00 /десет/ часа на 24.04. 2021 година (съ-
бота), при следния дневен ред: 

1. Отчет на УС за годишната дейност на Кооперацията; 
2. Доклад на КС; 
3. Одобряване на отчета на УС за годишната дейност, баланса и 

годишния, счетоводен отчет на Кооперацията за 2020 година и одо-
бряване на доклада на КС;

4. Вземане на решение за покриване на загубата за 2020 година;
5. Освобождаване на членове на Кооперацията по тяхна молба 

и утвърждаване на новите членове;
6. Вземане на решене за продажба на недвижими имоти – зе-

меделски земи и/или части от сгради, собственост на Коопераци-
ята.

Ако на тази дата, за която е насрочено общото събрание има за-
брана за провеждане на подобни мероприятия, Общото събрание 
ще се проведе първата събота след отпадане на забраната.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от 

НУРИОВОС, „ДРИЙМ ВИЛАС“ 
ООД, уведомява всички заин-
тересувани физически и юри-
дически лица, че има следното 
инвестиционно предложение 
за: „Изграждане на сгради за 
отдих и курорт в ПИ с иденти-
фикатор 39164.24.16 по КК на 
с. Кошарица, м. „Под село“, Об-
щина Несебър“.

Лице за контакти: Анна Мил-
тиядова, Тел.: 0889 490 930

Футболистите на Малин Орачев ще направят всичко възможно, за да се от-
къснат на върха

Нападателят отново ще облече зелената фланелка

Бургазлии дадоха всичко от себе си срещу столичани

Михаил КОЛЕВ

„Черноморец“ (Бургас) 
загуби при гостуването си 
на „Левски Лукойл“. Сре-
щата от 23-ия кръг на На-
ционалната баскетболна 
лига при мъжете завърши 
87:76 в полза на столича-
ни. За бургазлии Марвин 
Смит регистрира 24 точ-
ки и 12 борби, а 16 точки 
и 10 борби добави Уендел 
Люис. В актива си „Чер-
номорец“ има 8 победи и 
11 загуби, заемайки шес-
та позиция в класиране-
то.

Въпреки поражението, 
наставникът на „акулите“ 
Васил Костов похвали 
своите играчи, заявявай-
ки, че те са уникални и се 
гордее с тях. 

„Имам уникални момче-
та, уникални характери и 
като техен треньор се 
гордея с това, което те 
показаха днес – от пър-
вия до последния, дори и 
играчите от пейката, кои-
то не играха. Това са уни-
кални момчета и за мен 
е чест да съм техен тре-
ньор. Остават ни пет ма-
ча, в които ще гоним по-

беди. „Черноморец“ се 
цели във възможно най-
високо място – мисля, че 
няма как да сме сред пър-
вите три, но ако сме чет-
върти, ще бъде уникален 
успех за клуба“, каза още 
той.

На 5 април от 19 часа 
бургаският тим приема 
„Академик“ (Пловдив). 
Двубоят ще се играе в 
Стара Загора, тъй като 
зала „Бойчо Брънзов“, в 
която „акулите“ домакин-
стват, ще бъде ангажира-
на заради предстоящите 
парламентарни избори. 

за РЕКЛаМа
056 82 54 35
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ОБЯВЛЕНИЕ

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона 
за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, на-
ходящ се в сграда публична държавна собственост до централ-
ния вход  на “Пристанище Бургас”ЕАД, предоставен за ползване 
на „Пристанище Бургас" ЕАД, по графична схема, част от тръжна-
та документация.

Описът на обектите е поставен на видно място в администра-
тивната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, както и в обявлени-
ето публикувано на интернет страницата на дружеството – www.
port-burgas.bg.

Вид на търга - с тайно наддаване.Вид на заседанието- закрито.
Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа 

на 29.04.2021 г.  
Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа 

на 04.05.2021 г. 
Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат. 
Търгът ще се проведе на 05.05.2021 г. от 10.00 ч..
Мястото, където се закупува тръжната документация е админи-

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

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 
30 /тридесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провежда-
не на търга.

Време и начин за оглед на обектите - всеки работен ден от 10.00 
до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на за-
явленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 – Величка Бурлакова 
– технически организатор „АСУ”, тел. 056/82 20 14 –Мадлен 
Мутафян - юрисконсулт.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище 
Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбеля-
зано пълното наименование на обекта, за който се участва в тър-
га, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспон-
денция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. 
Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, 
ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за търга за отдаване под 
наем  на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сгра-
да публична държавна собственост, предоставен за ползване на 
„Пристанище Бургас" ЕАД, находящи се в пристанище за общест-
вен транспорт Бургас.

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на кмета на Об-
щина Царево ОТКРИВА процедура по провеждане на нов публичен 
търг с тайно наддаване за срок от 5 години на самостоятелен обект 
с идентификатор № 00878.501.392.10.2 по КККР на гр.Ахтопол, с 
площ от 30 кв.м., с предназначение: „за козметични услуги”.

Условия за провеждане на търга:
- Начална тръжна цена в размер на 66,00 лв. на месец без ДДС 

/ на месец без ДДС или 792,00 лв. без ДДС на година. 
- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от пър-

воначалната тръжна наемна цена плюс 10%.
Начин на плащане на наемната вноска:
- Първата месечна наемна вноска се плаща в седмодневен срок 

от  влизане в сила  на заповедта за определяне на участника, спе-
челил публичния търг с тайно наддаване. 

- за всеки следващ месец – месечна вноска до 25-то число на 
текущия месец.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-
то на Община Царево до 15,00 ч. на 16.04.2021г.

 Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа 
на 19.04.2021г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие79,20 лева,  вносим по сметка на Община Ца-
рево ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 16.04.2021г.

Дата на отваряне на предложенията- 20.04.2021г., час-11,00 ча-
са, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на об-
щина Царево.

 Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидат след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-197/30.03.2021 г. на Кмета 
на общината 

ОБЩИНА ЦАРЕВО:
ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно над-

даване за отдаване под наем за срок от 10 г. на ПИ 00878.10.422 по 
КК на гр. Ахтопол, с площ от 16,098 дка, с трайно предназначение- 
земеделска.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на тър-
га:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 194 лева без 
ДДС.;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от пър-
воначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена 
- в седмодневен срок от  влизане в сила  на заповедта за опреде-

ляне на участника, спечелил публичния търг с тайно наддаване, по-
следният внася дължимата годишна наемна цена за първата година. 

- за всяка следваща година наемната цена се заплаща до 30.04. 
на съответната текуща година.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството 
на Община Царево до 15,00 ч. на 16.04.2021г.

 Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа на 
19.04.2021г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на де-
позит за участие-19,40 лева,  вносим по сметка на Община Царево 
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 16.04.2021г.

Дата на отваряне на предложенията- 20.04.2021г., час-10,00 ча-
са, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на общи-
на Царево.

 Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидат след за-
купуване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на 
провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-198/30.03.2021 г. на Кмета 
на общината 

ОБЩИНА ЦАРЕВО:
ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно над-

даване за отдаване под наем за срок от 10 г. на ПИ 10094.291.11 по 
КК на с. Варавара, с площ от 5,824 дка, с трайно предназначение- 
земеделска.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на 
търга:

- Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 76 лева без 
ДДС.;

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от пър-
воначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена 
- в седмодневен срок от  влизане в сила  на заповедта за опреде-

ляне на участника, спечелил публичния търг с тайно наддаване, по-
следният внася дължимата годишна наемна цена за първата година. 

- за всяка следваща година наемната цена се заплаща до 30.04. 
на съответната текуща година.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството 
на Община Царево до 15,00 ч. на 16.04.2021г.

 Срок за подаване на предложенията за участие до 16.00 часа на 
19.04.2021г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на де-
позит за участие-7,60 лева,  вносим по сметка на Община Царево 
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 16.04.2021г.

Дата на отваряне на предложенията- 20.04.2021г., час-10,45 ча-
са, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на общи-
на Царево.

 Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидат след за-
купуване на тръжната документация, всеки работен ден до датата на 
провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24
У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за из-
вършване на оценка на въздействието върху околната среда, се 
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционно-
то предложение:

Жилищна  сград  в УПИ ХVІ  кв.34  с.Гълъбец, общ.Поморие.
Възложител на проекта е:  Хасан Али Ахмед.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ДОТ КОМ“ ООД, уведо-

мява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има 
инвестиционно предложение за „Преработка по време на строи-
телство на шест броя еднофамилни жилищни сгради в УПИ VІІІ-65, 
кв. 22, в ПИ с идентификатор 07079.30.218, по плана на кв. ,,Край-
морие“, гр.Бургас – Етапно строителство”.

Лице за контакти: Димитър Шаренков, Тел. 0888336810

ОБЯВА 
ЗА сРЕЩА ЗА ОБЩЕстВЕНО ОБсъжДАНЕ

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Зако-
на за опазване на околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 
1, 2, 3 и 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оцен-
ка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), фирма 
„ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бур-
гас, община Бургас, ул. „Васил Левски“  №40, ет.6, ап.17

УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че орга-

низира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда с всички приложения към не-
го на инвестиционно предложение за „Изграждане на парк за кре-
мации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност 
„Дере Арас", гр. Камено, община Камено".

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 10.05.2021г. 
от 17.00 часа в театралния салон към Читалище“ Просвета - 1927“ 
на гр. Камено, с адрес: ул. „Освобождение“ № 84.

Докладът за ОВОС и приложенията към него,са на разположение 
на интересуващите се всеки работен ден в рамките на работното 
време на Община Камено, както и в РИОСВ Бургас - ж.к. Лазур,  
ул. „Перущица“ № 67, ет.3  и в офиса на „Ворик Груп“ ЕООД гр. Бур-
гас, ул. „Васил Левски“,  №40, ет.6, ап.17 и на сайта crematory.bg

Въпроси, мнения, предложения и становища по представените 
ДОВОС и приложения могат да се представят в офиса на Възложи-
теля, в РИОСВ Бургас, в общината, както и  по време на общест-
веното обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане 
от страна на възложителя:

Кристиян Киров, тел: 0 888 053 530, 
Еmail: k.kirov@vorikgroup.bg 

следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 
смарт устройства

www.faragency.bg



Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k

Чф20 2 АПРИЛ 2021

Папарак

11 
съ

Шедьоври на б


	1
	2-3
	4-5
	6
	Aitos-02.04.2021
	Sozopol-02.04.2021
	15
	16
	17
	18
	19
	20

