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Наши сънародници 
за вота в чужбина

Кого изпрати в 45-ото НС 
бургаСКият избирател

Силвия ШАТЪРОВА

Бургаският избирател излъчи своите депута-
ти в новото 45-о НС. След безброй обрати за 
няколко дни, след безсънни нощи и броене на 
преференции стана ясно кои са те. Окончателно 
едва в събота ЦИК ще ги обяви. По последни 
данни ГЕРБ загуби един мандат и праща чети-
рима в парламента. Това са Любен Дилов-син, 
Ивелина Василева, Деница Николова, Димитър 
Бойчев. Въпреки че имаше над 3200 преферен-
ции, шестият в листата - Жечо Станков, не успя 
да я пренареди.

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 13 април Стр. 3

Собствениците на 
„Бургасмед“ вадят 

пари за разширение 
на болницата

захари 
Карабашлиев: 

винаги  
давам 
бургас 

за пример
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Собствениците на „Бургасмед“ вадят 

Георги РУСИНОВ

С писмо до кмета на 
община Бургас Димитър 
Николов, главния архи-
тект на община Бургас 
Емил Бурулянов и Об-
щински съвет – Бургас 
управителят на „Булфар-
ма“ Иван Тиков изразя-
ва инвестиционно наме-
рение болницата „Бурга-
смед“ в най-големия бур-
гаски комплекс „Меден 
рудник“ да се разшири 
допълнително. В нея до 
момента има 13 клинич-
ни отделения и общо 230 
болнични легла.

„В стремежа си за по-
добряване на комплекс-
ното лечение и осигуря-
ване на равнопоставен 
достъп и високо качест-
во на медицинското об-
служване на пациенти-
те, на базата на обши-
рен анализ и разработе-
ни прогнози за потреб-
ление на медицински ус-

луги в региона принси-
палът и ръководството 
на лечебното заведение 
е заложил за одобрение 
през 2021-ва инвестици-
онен проект, с който има 
намерение да разшири 
дейността на болница-
та“, пише Тиков.

Той посочва, че се 
предвижда изграждане 
на нов блок към същест-
вуващата сграда, в коя-
то да бъдат разположе-
ни нови отделения, в ко-
ито ще се извършва дей-
ност. Предвижда се и 
изграждане на нов опе-
рационен блок, който да 
обслужва съществува-
щите хирургични отделе-
ния. 

Новите отделения ще 
са по съдова хирургия и 
урология. В терапевтич-
ния сектор се предвиж-
да разкриване на самос-
тоятелни отделения по 
гастроентерология и 
ревматология. В отделе-

„Черноморски фар“

Около 20 кг марихуана и общо 270 саксии с част от 
стеблата на конопени растения са намерени и иззети от 
служители на Районно управление – Приморско, които 
извършили проверка в дома на 53-годишен криминално 
проявен мъж, разположен на ул. „Извън регулация“ в се-
ло Ясна поляна. Това съобщиха от пресцентъра на Об-
ластна дирекция на МВР-Бургас.

В мазето на къщата, пригодено и оборудвано за оран-
жерия за отглеждане на марихуана, са намерени и иззе-
ти 270 саксии с част от стеблата на конопени растения, 
мелачка, съдържаща суха зелена тревна маса, 17 квар-
цови лампи с адаптори, вентилатори, течни торови пре-
парати, електронна везна, пет сушилника, съдържащи 
суха зелена тревна маса и два чувала със суха зелена 
тревна маса.

Събраните по образуваното досъдебно производство 
материали са докладвани в Районна прокуратура – Бур-
гас. 53-годишният мъж е привлечен в качеството на обви-
няем и е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на 
искане до Районен съд – Бургас за вземане на постоян-
на мярка за неотклонение.

Георги РУСИНОВ

Неизвестни са опитали 
да скалпират бездомно ку-
че в Комлука. За садистич-
ната гавра информира Мар-
гарита Пеева от ANIMAL 
SOS-BURGAS. Жертва е 
кроткото квартално куче 
Рижко.

„Когато истинските мъже 
плачат... разкъсвани от 
страданието на едно безза-
щитно същество и същевре-
менно от гнева, че са без-
силни срещу садизма и не-
вероятната човешка жесто-
кост, от безсърдечността и 
безразличието!“. Така започва Пее-
ва разказа за нечовешката постъп-
ка, сполетяла едно старо улично ку-
че.

Инцидентът е от сряда в Комлука. 
Около 10 часа сутринта Рижко се 
появява пред приятелите си, които 
го хранят ежедневно, в ужасяващ 
кървав вид - полузаклан, полускал-
пиран, с кървава диря след себе си. 
Кучето явно търси помощта на по-
знатите си добри хора – екипът от 
магазина го обичат и обгрижва от 
доста време. Хората са потресени 
от гледката. Наблизо има автобусна 

спирка, майки с деца.
„Рижко кърви обилно и тогава 

Стефан – младо момче от екипа на 
магазина звъни на тел. 112. Оттам го 
препращат към приюта на община 
Бургас. Те изпращат ловци, които 
идват, но при вида на кучето отказ-
ват да го приберат. Обясняват на 
Стефан да търси от другаде помощ. 
Законът вменява на общинските 
приюти да помагат в такива случаи. 
Стефан все пак намира моя теле-
фон. Рижко е добро момче и въпре-
ки болката, страха и стреса, сам 
влезе в клетката и със Стефан го 

вкарахме в колата“, пише 
Пеева.

Ветеринари успяват да 
помогнат на кучето. Раната 
е обработена и зашита, по-
ставен му е дренаж и всич-
ки необходими инжекции. 
Направени са му и изслед-
вания. Без изненада Рижко 
има анемия, дължаща се на 
ерлихиоза и анаплазмоза. 
От тук нататък започва бор-
бата за заздравяване на 
тежката рана.

Маргарита Пеева призо-
вава за помощ, за да се по-
крие сметката по лечението 
му, която е 258 лева. Публи-

куваме банкова сметка в случай, че 
и вие искате да помогнете на Риж-
ко. 

При дарение изписвайте 
„ДАРЕНИЕ-РИЖКО“.
БАНКА ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG92STSA93001526030079
Foundation Анимал ЕС О ЕС-2012
PAYPAL: burgas.animal.sos@gmail.
com
ЕКОНТ: Бургас , офис Роял,
за фондация Анимал ЕС О ЕС-2012,
Маргарита Пеева-Нациду

Георги РУСИНОВ

Нелепа смърт застигна 
42-годишен арменски 
гражданин, постоянно 
пребиваващ в Бургас. Тя-
лото му бе намерено ра-
но сутринта в четвъртък в 
градинката до Община 
Бургас. От пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас обясниха, че 
около 8:40 часа в полици-
ята е получен сигнал за 
спречкване в района на 
търговски обект за про-
дажба на пици и дюнери, 
разположен на улица 
„Апостол Карамитев“ до 
Община Бургас.

Спречкването възник-
нало между 42-годишния 
арменски продавач и 28-
годишен бургазлия. Пово-
дът бил безпричинното 
гонене на котки, разхож-
дащи се в близост. Арме-
нецът излязъл от павили-
она, за да попречи на 
бургазлията в действията 

му, като последният заед-
но с двама свои приятели 
побягнал в посока Часов-
ника, а гонещият ги 42-го-
дишен мъж се свлякъл 
безжизнен в градинката 
пред Община Бургас. 

Вследствие на своевре-
менно извършената ау-
топсия е констатирано, 
че не се касае за убий-
ство и че смъртта е на-
стъпила от масивен ин-
фаркт. Разпитани са сви-
детели на инцидента, из-
зети са видеозаписи от 
камери, разположени в 
близост до местопроиз-
шествието. Образувано е 
досъдебно производство. 
Работата по случая про-
дължава от служители на 
Първо районно управле-
ние. 

Арменският гражданин 
е известен като майстор 
пицар и майстор на дюне-
ри в центъра на града в 
обекти на ул.“Апостол Ка-
рамитев“.

Арменец издъхна в центъра  
на Бургас, бранейки котки

Мястото на инцидента

Неизвестни се опитаха  
да скалпират куче в КомлукаРазбиха ферма 

за марихуана  
в Ясна поляна
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Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Таксата на то

9-12 АПРИЛ 2021 3Н о в и Н иЧф

пари за разширение на болницата
нието по Вътрешни бо-
лести се предвижда да 
бъдат разкрити нови 
дейности по ендокрино-
логия и хематология. В 
идейния проект е зало-
жено и разкриване на 
следните отделения: он-
кология; инфекциозни 
болести; очни болести; 
хемодиализа; физиоте-
рапия. 

Тиков продължава, че 
заради ковид-пандемия-
та се усеща липсата на 
леглова база за опреде-
лени специалности, тъй 
като голяма част се пре-
връщат в ковид-отделе-
ния. С разширението на 
болницата този проблем 
ще се реши. 

„Нашата инициатива е 
да привлечем от други 
градове доказали се спе-
циалисти в различни об-
ласти на медицината, за 

да осъществяват прегле-
ди, консултации и лече-
ние на жителите на Бур-
гас и общината. Така ще 
се постигне желаният 
ефект, а именно предос-
тавяне на комплексна ме-
дицинска услуга на паци-
ента“, продължава упра-
вителят на „Булфарма“.

Тиков завършва с мол-
бата да се изследва въз-
можността за реализи-
ране на инвестиционно-
то намерение.

В ресорната Комисия 
по икономика и инвести-
ционни политики към 
Общински съвет – Бур-
гас членовете се обеди-
ниха около това, че та-
кова намерение ще е са-
мо в плюс за Меден руд-
ник и Бургас.

„Разширяването на 
сградния фонд и привли-
чането на специалисти в 

здравеопазването е ва-
жно за община Бургас. 
Подкрепям всеки инвес-
титор, който прави това. 
В сегашната пандемична 
криза това е все по-ва-
жно. Ако я нямахме тази 
болница в Меден рудник, 
която да поема една част 
от пациентите, нямаше 
да можем да се справим. 
В момента в „Бургасмед“ 
предоставените легла за 
ковид са 87. Всички зна-
ете, че нашият медицин-
ски факултет е с втора 
година студенти, тази го-
дина ще приемем за тре-

та и затова смятам, че 
едно такова разшире-
ние, където ще имат въз-
можност да специализи-
рат, е добра инициатива. 
Тепърва в Бургас ще се 
случват още такива ини-
циативи. Детската бол-
ница е една от тях“, зая-
ви заместник-кметът 
Йорданка Ананиева.

Комисията гласува да 
подкрепи намерението 
и да го изпрати за ста-
новище до общинска ад-
министрация, за да мо-
же да се придвижи на-
пред.

„Черноморски фар“

Всички общопрактику-
ващи лекари на територи-
ята на област Бургас раз-
полагат с ваксина 
AstraZeneca и РНК вакси-
на за записаните пациен-
ти от тяхната пациентска 
листа - лица над 65 години 
с хронични заболявания. 
Това съобщават от Регио-
налната здравна инспек-
ция.

За всички желаещи над 
65 годишна възраст с хро-
нични заболявания, онко-
болни, трансплантирани и 
пациенти на хемодиализа 
са осигурени коридори за 
ваксиниране с AstraZeneca 
и иРНК ваксина в следни-
те лечебни заведения: 

КОЦ-Бургас, МБАЛ-Кар-
нобат, ДКЦ 1, ДКЦ 2, МДЦ 
„Вива“, МЦ "Св. Николай 
Чудотворец", МЦ 2, МЦ 
„Бургасмед“, МЦ-ОМЦ - 
Царево, МЦ-Поморие, 
МЦ-Айтос и МЦ-Руен в ра-
ботното време на съот-
ветното лечебно заведе-
ние.

Продължава да функци-
онира „зелен коридор“ за 
желаещите да се имуни-
зират с AstraZeneca. Иму-
низации ще се извършват 
в следните кабинети: МЦ 
"Св. Николай Чудотворец" 
на територията на УМ-
БАЛ-Бургас – денонощно; 
РЗИ-Бургас – от понедел-
ник до петък 09:00-16:00ч и 
КОЦ-Бургас – събота и не-
деля от 09:00 до 16:00ч.

Дона мИтЕВА

От началото на седмицата всички детски градини в об-
щината работят. Това потвърди Веселина Таралова, ди-
ректор на Дирекция „Образование и демографски въ-
проси“ към Община Бургас.

По нейни думи посещаемостта е средно между 50 и 
60%. „Не трябва да забравяме, че в момента е ваканция 
и в семействата, където има каки и батковци, които са си 
у дома, малките ученици от детските градини също са с 
тях“.

Със сигурност след приключване на ваканцията за 
учениците процентът на децата в детските градини и яс-
лите ще се вдигне.

Весела ГОРАНОВА

Правителството даде 
плаж „Къмпинг Веселие“, 
община Созопол, на кон-
цесия на „Блек Сий Бийч“ 
ЕООД. Това стана ясно 
от решение на МС.

Едноличен собственик 
на капитала на „Блек Сий 
Бийч“ ЕООД е ГРИЙН-
ЛАЙФ РЕЗОРТС. А соб-
ственик на ГРИЙНЛАЙФ 
РЕЗОРТС е "Н. П. ИН-
ВЕСТ" ЕООД, която дър-
жи областният управител 
на София и бивш депутат 
от ПП "Атака" Николай 
Пехливанов. 

Годишното концесион-

но възнаграждение за 
първата година от срока 
на концесията е в размер 
на 27 818,87 лв. без ДДС. 
А предложението за ин-
вестиции, свързани с по-
добряване на достъпа до 
морския плаж, е в раз-
мер на 123 660 лв. с ДДС.

Концесионерът се за-
дължава за целия срок 
на договора за концесия 
от 15 г. да предоставя це-
на за 1 бр. чадър в раз-
мер до 10 лв. с ДДС и це-
на за 1 бр. шезлонг в раз-
мер до 10 лв. с ДДС в зо-
ната за платени плажни 
принадлежности на пла-
жа.

„Черноморски фар“

„Бургас е една красива история. 
Всяка година все повече ми харесва, 
винаги го давам за пример за моде-
рен европейски град“. Това сподели 
авторът на бестселъра „18 % сиво“ 
Захари Карабашлиев по време на 
среща със свои почитатели в Библи-
отеката. Поводът бе представянето 
на последния му роман „Опашката“.

Известният писател беше първият 
автор, който представи своя книга в 

новото културно пространство в Бур-
гас. Той разказа интересни моменти 
около историята на романа и с охота 
сподели пред присъстващите кои са 
неговите малки и големи вдъхнове-
ния, интересни случки от живота му 
зад Океана, за предизвикателствата 
на новите социални реалности, за 
изолацията, за удоволствието да из-
дигнеш хвърчило.

Захари Карабашлиев не скри въо-
душевлението си, че представянето 

на романа му се случва в нова биб-
лиотека.

„Да видиш нова библиотека е ис-
тинско събитие. В моя живот не се е 
случвало, мисля че от стотици годи-
ни не се е случвало. Това е не само 
библиотека, това е дом на духо-
вността“, сподели авторът.

На представянето на книгата му 
присъстваха кметът Димитър Нико-
лов, зам.-кметът Диана Саватева, 
интелектуалци и журналисти.

Личните лекари 
имат ваксини  

за възрастните  
и хронично болни

Детските градини  
с посещаемост 

50-60%

Захари Карабашлиев:  
Винаги давам Бургас за пример

Областният управител 
на София взе плажа 
на къмпинг Веселие

Болницата ще търси да привлече нови специалисти

Николай Пехливанов

Автограф за кмета Димитър 
Николов



Силвия ШАТЪРОВА

Бургаският избирател излъ-
чи своите депутати в новото 45-о 
НС. След безброй обрати за ня-
колко дни, след безсънни нощи 
и броене на преференции ста-
на ясно кои са те. Окончателно 
едва в събота ЦИК ще ги обяви. 
По последни данни ГЕРБ загу-
би един мандат и праща четири-
ма в Парламента. Това са Любен 
Дилов-син, Ивелина Василева, 
Деница Николова, Димитър 
Бойчев. Въпреки че имаше над 
3200 преференции, шестият в лис-
тата - Жечо Станков, не успя да 
я пренареди.

До последно се смяташе, че 
ГЕРБ взима пет депутатски мес-
та, след преразпределението се 
оказа, че едното отива в БСП и 
така Юлия Йоргова е новият де-
путат.

От БСП са трима - инж. Петър 
Кънев, Тодор Байчев, който пре-
нареди с преференции листата, 
и Юлия Йоргова. От „Има такъв 
народ“ влизат Ивайло Вълчев, 
Димитър Гърдев, Александър 
Марков. От ДПС – Севим Али и 
Ешереф Ешереф, „Демократична 
България“ праща в парламента 
Димитър Найденов, а „Изправи 
се! Мутри вън!“- Живко Табаков.
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Кого изпрати в 45-ото НС 

Георги РУСиНОВ

Кой кого изпревари с префе-
ренциалния вот на парламен-
тарните избори в Бургас, прове-
ри „Черноморски фар“. Ще по-
гледнем партиите и коалициите, 
които са парламентарно пред-
ставени, както и някои любопит-
ни резултати при тези, които ос-
тават извън новото Народно съ-
брание.

При ГЕРБ/СДС преференци-
алният вот бе силен, но никой не 
успя да скочи нагоре в листата. 
Мандатите на ГЕРБ/СДС от об-
ластта са четири. Шестият в лис-
тата - Жечо Станков, бивш за-
местник-министър по енергети-
ката - събра солиден личен вот, 
но дори и той не му достигна да 
пренареди листата. Станков по-
лучи подкрепата на 3055 души 
в областта. При първите в коа-
лицията също се отчита силен 
преференциален вот. Ивелина 
Василева събира 1887 гласа, 
Димитър Бойчев - 1593, Любен 
Дилов – 3379. Иван Вълков и 
Румен Желев, които бяха по-на-
зад в листата, също допринесоха 
за резултата на ГЕРБ/СДС с лич-
ния си вот. Вълков получи под-
крепата на 1883 избиратели, а 
Желев - на 1227. Вежди Орманов, 
Николай Иванов и Диян Петров 
са другите трима, които докараха 
гласове с преференции над 1000 
души. Орманов има 1028, Иванов 
– 1017 и Петров - 1544.

Партията на Слави Трифонов 
в Бургас е втора политическа 
сила. „Има такъв народ“ изпра-
ща трима депутати в Народното 
събрание. Преференциалният вот 
при тях не доведе до промени. 
Извън лидера на листата Ивайло 
Вълчев, резултатът при останали-
те е почти еднакъв. Синът на голе-
мия бургаски поет Ваньо Вълчев 
обаче събира 5875 гласа лично за 
него. Вторият, Димитър Гърдев, 
е с 467 преференции, а третият, 
Александър Марков - с 328.

БСП засега изпраща трима де-
путати в Народното събрание. 
Те са единствената парламен-
тарно представена партия, при 
която пренареждане се получи. 

Карнобатлията Тодор Байчев 
записа изключително силен ли-
чен вот като събраните от него 
1917 преференции го изстреля-
ха на второ място пред универ-
ситетския преподавател Юлия 
Йоргова-Форд, която получи 556 
преференции. За водача Петър 
Кънев лично вота си дадоха 1760 
души.

ДПС традиционно са против 
преференциалния вот и затова 
при тях този път изненади няма. 
Всеки от кандидатите все пак 
събира и личен вот. Водачът на 
листата Севим Али събира 753 
гласа лична подкрепа. Вторият - 
Ешереф Ешереф, има 414 префе-
ренции. Те двамата ще са пред-
ставителите на Движението от 
Бургаска област. Третата в лис-
тата - Фатме Рамадан, получава 
подкрепата на 591 души.

„Демократична България“ по-
лучиха добър резултат в Бургас 
и заслужено изпращат един де-
путат. До последно не бе ясно 
дали това ще е получилият мно-
го силна лична подкрепа Димитър 
Найденов, или водачът на листата 
Ивайло Мирчев. В крайна смет-
ка Мирчев реши да влезе като де-
путат от София, а 1874-те префе-
ренции на Найденов му подпеча-
таха заслужено мястото в новия 
парламент.

Последните, които ще имат де-
путати в Народното събрание и 
със сигурност един от тях ще е 
от Бургас, е коалиция „Изправи 
се! Мутри вън!“. Сред 14-те народ-
ни представители ще е и Живко 
Табаков, който бе водач на лис-
тата в Бургас. 1611 избиратели се 

довериха на общинския съветник 
с гласовете си. Друг, който се от-
личава с личен вот от коалиция-
та, е Драгомир Ошавков, който 
бе втори и получи подкрепата на 
408 души. Както вчера първи съ-
общихме, има вероятност коали-
цията да получи втори мандат в 
Бургас и Ошавков също да вле-
зе в парламента. Победителят от 
„Биг Брадър“ Здравко Василев 
записа личен вот от 343 гласа. 
Стоян Грозев е с 279 преферен-
ции. Последният в листата – ли-
цето от протестите в Бургас през 
лятото Асен Бонджев, е събрал 
363 преференции.

Говорейки за преференци-
алния вот, няма как да подми-
нем чудото Ангел Исаев. Той бе 
изключен от ДПС в предното 
Народно събрание заради силен 
личен вот. Сега Исаев бе канди-
дат в листата на коалиция „Воля-
НФСБ“. 786-те гласа лична под-
крепа за него се оказаха доста-
тъчни той да се изстреля от 28-мо 
на 2-ро място в листата. Само во-
дачът Валери Симеонов има по-
вече от него – 1386. Заради сла-
бия си резултат обаче „Воля-
НФСБ“ няма да е част от новия 
парламент.

Георги Манев от СЕК, кой-
то на тези избори се яви в лис-
тата на ВМРО, успя да измести 
дори водача Ангел Джамбазки. 
Малшанс обаче няма да изпра-
ти Манев в парламента, тъй като 
ВМРО се срина под 4% в послед-
ните часове на вота. 3012 лични 
гласа донесе опитният политик 
на „воеводите“, но и те не бяха 
достатъчни.

Силвия ШАТЪРОВА

Нов общински съветник ще 
положи клетва в Общинския 
съвет на Бургас от квотата 
на Обединение Демократична 
България. Димитър Найденов 
ще влезе в Народното събра-
ние и вече стяга куфари за 
София, което означава, че ав-
томатично освобождава мяс-
тото си тук, в местния парла-
мент. Само двама са общин-
ските съветници

Следваща по ред в листа-
та за общински съветници е 
Радостина Ценова - екоакти-
вист от квотата на „Зелено 
движение“ в обединението. Тя 
е част от екипа на Българска 
фондация "Биоразнообразие" 
и проект "Лагуната на живота". 
Пред „Черноморски фар“ съв-
сем искрено и чистосърдечно 
заяви, че се отказва в пол-
за на следващата - Даниела 
Божинова - политолог, също 
от „Зелено движение“. Двете 

имат само два гласа разлика 
в преференциите в полза на 
Ценова. Двете са съмишле-
нички и трудно, който позна-
ва Ценова, би допуснал, че 
тя се отказва под нечие нас-
тояване.

„Така реших, че тя с оп-
ита си ще е по-полезна за 
града“, каза Ценова, която в 
Бургас се свързва с голяма 
част от екологичните каузи 
на региона.

Даниела Божинова бе кан-
дидат-депутат от Обединение 

Демократична България, на 
трето място и на тези парла-
ментарни избори, но не успя, 
сега казва, че ще е полезна и 
в местната политика. „Това е 
жест от страна на Радостина“, 
заяви Даниела Божинова. Тя 
от 12 години работи в непра-
вителствения граждански 
сектор, занимава се с еколо-
гични битки, непримирим ра-
детел за пряка демокрация, 
каквито са референдумите. 
Последно бе наблюдател на 
този в Обзор.
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Какво показа преференциалният вот За хората на културата ще работи Мария 
Маркова, новият общински съветник

Ценова отстъпи мястото си  
на Божинова в местния парламент

Дона МиТЕВА

Управителят на Дома на НХК 
Мария Маркова е новият член на 
бургаския Общински съвет. Тя 
ще влезе на мястото на Живко 
Табаков (ПП "Движение България 
на гражданите"), който е бъдещи-
ят представител на „Изправи се! 
Мутри, вън!“ от Бургас в 45-ото 
Народно събрание. Табаков е до-
казан експерт в областта на ту-
ризма и думата му в малкия пар-
ламент се чуваше.

Младата Мария Маркова до-
каза възможностите си на тво-
рец и ръководител като управи-
тел на културния дом в рамки-
те на година и половина: дока-
то течеше ремонтът и след това, 
по време на усложнените усло-
вия от пандемията. Съдейки по  
интензивната дейност, развива-
на през месеците, явно менажи-

рането е успешно.
С влизането в ОбС Мария 

Маркова си поставя за цел да ра-
боти за хората в сферата на из-
куството, където се чувства най-
подготвена.

„Бургас винаги се е славел 
като град на културните дейци и 
за мен ще бъде чест да съм част 
от развитието на четвъртия по го-
лемина град в страната.

Бях част от създаването на 
програмата на ДБГ за местните 
избори, където залегна идеята за 
равнопоставеност на школите – 
спортни и културни. Ще се поста-
рая това да стане реалност.

Работата ми като управи-
тел на новото бижу на Бургас - 
Културният дом на НХК - изклю-
чително много ми помогна в пря-
ката комуникация с хората – да 
виждам, да усещам какви са им 
проблемите, да ги изслушвам. Ще 

работя за тяхното отстраняване“, 
коментира Мария Маркова.

Първото нещо, което си е на-
умила да направи след като по-
лучи мандата на общински съвет-
ник, е да организира събиране на 
културните дейци на Бургас, къ-
дето те да си кажат проблемите, 
болките и притесненията. Така тя 
ще си оформи и актуалния дневен 
ред, по който ще работи.

Даниела Божинова

Жечо Станков

Радостина Ценова

Георги Манев

Любен Дилов - син

Ивайло Вълчев

Севим АлиТодор Байчев

Ивелина Василева

Димитър Гърдев

Ешереф ЕшерефЮлия Йоргова

Деница Николова

Александър Марков

Димитър Найденов

Димитър Бойчев

Инж. Петър Кънев

Живко Табаков



Никога не е късно за благодарности!
Забавих се, защото да благодариш предварител-

но означава да натовариш някого с очаквания, ко-
ито той може да не иска да носи. 

3353 преференции за мен и общо близо 5000 за 
„Гергьовден”. В това число и 3 от затвора (Едва ли 
са ме харесали сексуално! Точно мен?!!!) Бургазлии 
– просто не знам какво да кажа...Не, не се просъл-
зявам. Това са пръски от морето...

Изключителна кампания на „герберите“ в целия 
регион. Без нито една обида, без нито един кофти 
номер, без злоба, под дъжд от подигравки и ехидни 
подмятания. И страхотен резултат! Вие просто пока-
захте, че истинската власт е местната власт. И тя се 
получава и губи всеки ден, при всяка среща с всеки 
гражданин. Трудно се впечатлявам, както знаете от 
едно предаване... Златен бутон за вас, за щаба, за 
доброволците и огромно благодаря!!!

На всички българи, които отидоха да гласуват. И 
тук, и в чужбина – благодаря и дано бъдещите де-
путати да са на висотата на вашето търпение, хъс и 
желание за по-добри дни. Дано!

Както знаете, истинският патриот от две кризи 
винаги ще избере националната. Мъдрият българ-
ски народ прибави към здравната и икономическа-
та кризи и очаквана парламентарна криза. Казвам 
го без грам подигравка – ако ние, избраните от вас, 
не успеем да се справим следващите месеци, зна-
чи просто мястото ни не е в парламента. И това, ми-
сля, е по-мъдро, от колкото можем да си предста-
вим. Това е прост, ясен избор на мъдър народ. През 
сравнително леките летни месеци ще ни погледа се-
ира и ако не ставаме – къш и нови избори! 

Записал съм си специално да не забравя да бла-
годаря и от името на Орлов мост в София, че по-

вечето от обитателите му от лято-
то ще са в парламента това лято. 
В смисъл – ще се минава по-лесно. 
Да, благодаря на българския изби-
рател, който далеч преди Хувър да го 
каже, знае, че е по-добре всички да са 
в палатката и да пикаят навън, отколкото да 
са навън и да пикаят в палатката. Споделената 
отговорност е най-голямата ценност на изборите и 
демокрацията.

Специално искам да благодаря и на всички, кои-
то говореха за култура на тези избори. Това е най-
благодарната индустрия на света. Ако вие месите 
хляб и ми го дадете, а аз ви дам два лева, вие ще 
имате два лева, а аз ще имам хляб. Но ако напра-
вите песен и я дадете всички ще имаме песен... Е, 
вярно, че за известно време един мой бивш и бъ-
дещ колега ще трябва да пише европроекти, а не 
песни, но и това ще мине! И всички ще спечелим, 
защото лош опит няма!

Едно единствено име ще спомена в тези благо-
дарности – на Kalin Veliov, който като поп Матей 
Миткалото обиколи три пъти България, за да се сре-
ща с хората, които правят култура всеки ден. Месят, 
грижат се да втаса, пекат и преглъщат сухите залчета 
на ежедневната ни култура! Калине, благодаря!

Благодаря на бургаските медии, които - очаква-
но – могат да засрамят много от националните си 
колеги не само с яко бачкане и свеж хумор, но и с 
разбирането, че не винаги добрата новина е лоша-
та новина. 

И накрая благодаря на едно момиче, което ме на-
рисува с кафе.

Благодаря и телефонът ми е същият!
Ваш любен Дилов-син
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Георги РУСиНОВ

Резултата от вота, последи-
ците от него, както и патрио-
тичните партии коментира пред 
„Черноморски фар“ областният 
лидер на ВМРО в Бургас Георги 
Дракалиев. Той бе трети в листа-
та за областта.

„Резултатът в областта не се 
различава съществено от нацио-
налния. ВМРО има малко по-висок 
резултат от средното за страната 
– около половин процент. Това по-
казва, че добре сме работили тук, 
в Бургас. За съжаление в други ра-
йони не успяхме да постигнем по-
висок процент“, обясни той.

Дракалиев казва, че неслу-
чайно девизът на Народното съ-
брание е „Съединението прави 
силата“. 

„Обединение винаги е хубаво да 
има и нашето ръководство също 
е за това. Въпросът е какъв точ-
но вид обединение и с кого, за-
щото повечето партии от патрио-
тичния сектор натрупаха негати-
ви. Аз не смятам, че нашето ре-
шение да излезем самостоятелно 
беше грешно. По този начин успях-
ме да покажем какво сме напра-
вили и какво предлагаме, а не да 
се обясняваме за грешки и постъп-
ки на други коалиционни партньо-
ри. Три партии от „Обединени па-
триоти“ влязоха с 9% и двете пар-
тии от тях изчезнаха от политиче-
ското поле, докато ние сами по-
лучихме 3.64% - повече от 1/3 от 
тези 9% тогава“, обясни лидерът 
на ВМРО-Бургас.

Не отрича, че 4-годишното уп-
равление редом с ГЕРБ е натру-
пало и негативи на партията, въ-

преки добрия резултат. 
„Всякакви фалшиви новини се 

разнасяха през цялото време. 
Забъркаха ВМРО в скандали, ко-
ито нямаха нищо общо с истина-
та. Това обаче все пак неминуемо 
ерозира доверието върху наши-
те лица на отговорни и управлен-
ски позиции. Въпреки това ние 
водихме положителна кампания, 
не обяснявахме кой е лош, кра-
дец или мошеник. Заострям вни-
манието върху това, че тези, ко-
ито казваха, че изборите ще се 
фалшифицират, ако няма видео-
наблюдение, ако няма електрон-
но гласуване ще се скрие вотът, 
се оказаха едни лъжци, които ня-
колко месеца лъгаха хората“, про-
дължи Дракалиев.

Самият той обаче изпитва при-
теснение за бъдещето на страната 
заради несигурността след вота.

„Надявам се да се появи едно 
стабилно правителство, но не 
виждам как това ще се случи. Не 
мога да си представя как партии, 
които не принадлежат към нито 
една европейска партия, ще по-
лучат подкрепа в Европа. Не мога 

да си представя как Тошко сце-
нариста и Бабикян ще отидат и 
ще получат милиарди кредити за 
България“, обясни областният ли-
дер на ВМРО.

Прогнозата му за правителство 
е следната: 

„Ще бъде с мандат на „Има та-
къв народ“ и министри на тази 
партия, както и на тези на Христо 
Иванов и Мая Манолова плюс 
скритата подкрепа от ДПС. Не ми-
сля, че БСП биха дали своята“.

А несъставянето на правител-
ство и нови избори ще е напълно 
безотговорно, смята той.

„Това ще е по вина на партии-
те, които могат да съставят пра-
вителство. Намираме се в здрав-
на и икономическа криза. Всеки 
един хаос ще е удар върху иконо-
миката и ще повлияе върху грижа-
та за здравето на хората. Трябва 
да има правителство по възможно 
най-бързия начин. Предричам, че 
всички тези действия на партиите, 
които се готвят да управляват, ще 
докарат отново догодина Борисов 
на бял кон, както стана и през 
2014-а“, коментира Дракалиев.

Дона МиТЕВА

По-скоро скептичен, отколкото 
оптимист на този етап е водачът на 
листата на „БСП за България“ инж. 
Петър Кънев по отношение на  със-
тавянето на правителство.

„Към този момент  по-скоро 
всичко клони към предсрочни из-
бори, отколкото към съставяне на 
правителство, макар това да не 
е добро решение. Икономиката 
страда, провеждането на нови из-
бори е финансово бреме, наро-
дът е уморен, така че и електора-
тът страда…, но нещата в момен-
та са: „Орел, рак и щука“. Казвам 
го наистина със съжаление. Иска 
ми се наистина да не се окажа 

прав“, коментира първият в лис-
тата на червените, допълвайки, 
че все още разчита на мъдрост-
та на партиите. Категоричен е, че 
нови избори веднага не е разум-
но решение.

Що се касае за резултата на 
БСП в Бургас и региона, Петър 
Кънев не скрива задоволство-
то си от трите мандата, изтък-
вайки, че в столицата има още 
два района, които да се похва-
лят с такъв резултат. Освен това 
Бургаската структура е единстве-
ната извън столицата, която взе-
ма три мандата. 

„Освен това двамата колеги са 
доказали се професионалисти. 
Тодор Байчев има опита на пре-

дходния парламент, а проф. Юлия 
Йоргова е отличен специалист, до-
бре приет от хората. И двамата са 
много диалогични и балансирани 
личности“, похвали колегите си 
инж. Кънев

Както винаги, позитивно на-
строен, водачът на листата на 
„БСП за България“ в Бургас под-
черта: „Много разчитам, че Бургас 
ще има едно сериозно лоби в 45-
ото Народно събрание и всички 
14 депутати ще работим заедно за 
благото на областта“, припомняй-
ки, че това е негово верую. „Винаги 
съм работил за това и съм казвал, 
че интересите на региона и града 
да са над партийните пристрас-
тия“, заключи инж. Кънев.

Георги РУСиНОВ

Един от сигурните депута-
ти в новото Народно събрание 
е бургазлията Живко Табаков. 
Благодарение на добрия резултат 
на коалиция „Изправи се! Мутри 
вън!“ той ще има възможност да 
работи за промяната, която коали-
цията, а и други партии желаят.

„Голямата цел, която хората же-
лаеха и посочиха в изборния ден, 
е постигната. Тя е ГЕРБ да не уп-
равлява, да получи по-малка под-
крепа и да няма кабинет „Борисов 
4“, каза той пред репортер на 
„Черноморски фар“.

Табаков е повече от уверен, че 
правителство ще се състави.

„Хората силно и ясно посочи-
ха, че втората политическа партия 
трябва да бъде „Има такъв народ“. 
В тяхно лице има огромни очаква-

ния, както и към „Демократична 
България“, така и към нас – 
„Изправи се! Мутри вън!“. Затова 
дори и да предположим, че в бъ-
деще може да има нови избори, 
се чувствам уверен, че ще събе-
рем разум, сила и увереност да 
съставим в момента кабинет, кой-
то да стартира промяната с подмя-
на на ключови хора, които влияе-
ха изключително много на избор-
ните процеси. Дори и да отидем 
на предсрочни избори, България 
трябва да е по-свободна и хора-
та да нямат притеснения за тех-
ния вот“, обясни той.

Според него парламентарно 
представените партии не са в сво-
ята кондиция и няма как да увели-
чат своята подкрепа при евентуал-
ни нови избори.

„Пред нас – новоизбраните хора 
за Народното събрание, стои въ-

просът какъв път в краткосрочен 
аспект ще извървим, за да мо-
жем да увеличим подкрепата си в 
един такъв евентуален сценарий 
за предсрочни избори. Лично аз 
не желая това да се случва и ос-
ъзнавайки колко е важна подкре-
пата на хората, трябва да работим 
по начин, по който да не се стига 
до предсрочни парламентарни из-
бори. Подчертавам, че ако това се 
наложи, ще го направим, защото 
най-важна е волята на народа“, ко-
ментира бъдещият депутат.

Иначе е напълно постижимо и 
логично според него правителство 
да се състави между „Има такъв 
народ“, „Демократична България“ 
и „Изправи се! Мутри вън!“.

„Не го разбирам като правител-
ство на малцинството. Това е една 
от най-реалистичните коалиции. 
Предполагам, че и другите поли-
тически партии като БСП, които 
желаят да бъде променен моделът 
на Борисов, е естествено да бъдат 
подкрепа“, допълни Табаков.

В личен план той възнамеря-
ва да не се концентрира изця-
ло в сферата на туризма, където 
е експерт.

„Участвал съм в създаването на 
програмата за управление, която 
е от над 620 мерки и всяка една 
от тях е важна. Най-дълъг профе-
сионален път имам в туризма и е 
нормално това да е една от сфе-
рите, в която ще работя активно. 
Участието ми в Народното събра-
ние в никакъв случай няма да е 
ограничено само и единствено до 
него. Доста закони трябва да бъ-
дат променени. Ще представлявам 
Бургаска област и огромна извад-
ка от българското общество“, за-
върши той.

Любен Дилов-син:

Георги Дракалиев, ВМРО:

Ако не се справим, 
отиваме на избори

Не виждам как Тошко сценариста и 
Бабикян ще получат милиарди от Европа

Живко Табаков: Важно е да се състави 
правителство и промяната да започне

Инж. Петър Кънев:

Ситуацията е „орел, рак и щука“



Преди старта на изпитния ден 
в ПГРЕ „Георги С. Раковски“

Съветници питат, 
администрацията отговаря

Дона МИТЕВА

Започна подаването на 
заявления за явяване на 
матури в края на учебната 
година не само от дванаде-
сетокласниците, а и за зре-
лостниците от предходни 
години, които по една или 
друга причина на са успели 
да вземат изпитите. 

Тече и организацията в 
областта за провеждането 
на всички изпити – за външ-
но оценяване – 4, 7, 10 и 12 
клас. Разпределени са учи-
лищата, съобразно изис-
кванията за спазване на 
освен всичко останало и 
противоепидемичните мер-
ки.

Омбудсманът Диана Ко-
вачева направи препоръка 
преди дни към Просветното 
министерство за редуцира-
не на материала по българ-
ски език и литература и по 
математика, обхванат в из-
питите от националното 
външно оценяване за уче-
ниците от 7 клас, както и за 
държавните зрелостни из-
пити на учениците от 12 
клас.

Ковачева настоява още 
МОН да отмени матурите и 
през тази учебна година за 
учениците от 4 и 10 клас.

Поводът за това са мно-
жеството жалби, подписки 
и петиции, в които родите-
ли и ученици изразяват тре-
вогата си заради недоста-
тъчно пълноценното усвоя-
ване на учебния материал 
по време на дистанционно-
то обучение, съпътствано и 
с намалени часове.

„Гражданите посочват, 
че учениците месеци наред 
се обучават в електронна 
среда от разстояние и това 
се отразява на тяхната под-
готовка, като усвояването 
на част от материала е не-
достатъчно задълбочено и 
няма как той да бъде навак-
сан“, отбелязва Диана Ко-
вачева.

Никакви промени, отла-
гания и намаляване на обе-
ма на изпитния материал 
не трябва да има, категори-
чен е Константин Янков, 
председател на СБУ към 
КНСБ. По негови думи про-
тив са по-голямата част от 
неговите колеги – учители-
те от Бургас и областта.  

На същото мнение е и на-
чалникът на Регионалното 
управление на образовани-
ето инж. Виолета Илиева: 
„Тъй като тази година сме 
нямали загуба на учебно 
време, не мисля, че трябва 
да има редукция в темите 
за матура и за външно оце-
няване. Няма обективни 
предпоставки за намалява-
не на обема. Обаче може 
да се помисли за по-други 
критерии на оценяване. В 
рамките на този обем кар-
тата за оценяване да бъде 
променена. Критериите, ко-
ито са свързани с логиче-
ско, креативно мислене на-
пример, а не с представяне 
на репродуктивни знания, 

да се оценяват по-високо. 
С по-голяма тежест да са 
тези критерии, които са 
свързани с компетентност-
ния подход или се залага 
на личното отношение и 
разсъждение по конкретна-
та задача“, категорична е 
тя.

За цялата образователна 
система е важно да се види 
какви са резултатите, по-
стигнати в е-среда. Да се 
формулират проблемите и 
пропуските, както и звена-
та, които се нуждаят от по-
добрение. 

По думите на инж. Илие-
ва очакванията са, че сил-

ните ученици ще имат още 
по-добър резултат, а слаби-
те – още по-слаб. Но това 
може да се потвърди или 
отрече само чрез външното 
оценяване във всички ета-
пи.

„Външното оценяване 
трябва да се проведе, за-
щото има изключително 
важно значение за просле-
димостта на един випуск 
във всичките етапи на за-
вършване на цялото обра-
зование“, смята синдика-
листът Янков и подчертава, 
че проверката касае зна-
нията и тяхното усвояване 
на всички фази. А данните 
дават представа и за раз-
витието на образователна-
та система и развитието на 
самите деца. „Това е наци-
онално оценяване, в което 
участват всички ученици, а 
не представителна извад-
ка. Затова и не виждам ни-
що драматично. Оценява-
нето на учениците от чет-
върти клас не се отразява 
и на крайния резултат. Го-
лемият въпрос е учителят 
да мотивира отделния уче-
ник на външното оценява-
не той да покаже най-до-
брото. Това важи и за ре-
зултатите след седми клас, 
за онези ученици, които 
нямат мотивацията да кан-
дидатстват никъде. Които 
по-скоро искат да отпаднат 

от училище. Подобни уче-
ници не се интересуват от 
точки, с които да кандидат-
стват в престижно учили-
ще. Незаинтересованите 
просто формално правят 
тестовете, само да има не-
що написано и излизат. 
Ако бъде мотивиран отдел-
ният ученик да направи съ-
вестно и с разбиране те-
ста, резултатите няма да 
са толкова плачевни, кол-
кото сега. Защото и с 0 точ-
ки се продължава в осми 
клас на някое училище“, 
разяснява учителят по гео-
графия.

Ако в 7 и в 12 клас оцен-

ките са важни, защото са 
вход за следващ етап, то 
другите две оценявания са 
за проследяване развитие-
то на обучаващите се. Това 
са чисто диагностични 
функции за установяване 
нивото на овладяване на 
материала. По силата на 
тези тестове тройката във 
всяко училище е тройка, 
както и шестицата – шести-
ца, защото се почива на яс-
ни критерии за оценяване. 
Докато изпитвнията от от-
делните преподаватели са 
субективни и тройката в ед-
но училище може да бъде и 
петица в друго.

Според родители подго-
товката за оценяването в 
седми клас е по-трудна и 
по-отговорна отколкото на 
матурите в 12 клас. Усилия-
та, които децата им хвър-
лят, там са най-големи. В 
университета се влиза по-
лесно, отколкото в прес-
тижна гимназия, смятат и 
родители, и деца. 

Тенденциите, които се 
забелязват през последни-
те години на базата на 
външното оценяване са, че 
колкото по-нагоре се отива 
в образователната верига, 
толкова по-слаби са резул-
татите. 

„За себе си имам прост 
отговор: в четвърти клас 
децата са много мотивира-

ни, на това отгоре техни 
квестори са и самите им 
учители. Не твърдя, че им 
помагат, но съществува и 
такава вероятност. Начал-
ното образование дава 
много добра подготовка. 
България е от малкото стра-
ни, където предучилищното 
образование е част от 
средното образование. На 
детската градина не се гле-
да като на забавачка, там 
има смислен учебен про-
цес. 

В седми клас резултатите 
падат, защото все по-голя-
ма част от учениците не са 
мотивирани, а учебното съ-
държание става все по-
сложно. Да не говорим, че 
има и едно изкривяване – 
децата учат масово само 
български и математика – 
онези предмети, които ще 
им оформят бала за канди-
датстване. Загърбват оста-
налите. Сега вече се вкар-
ват и въпроси от другите 
предмети, така че те няма 
да са в тъча. Още нещо – 
досега учебният материал 
бе само върху седми клас, 
сега поетапно се включват 
и шести клас, а от догодина 
и пети.

В десети клас резултати-
те съвсем спадат – учили-
щата са разделени на сил-
ни и посредствени. А сами-
те учебни програми са мно-

го усложнени и учениците 
трудно се справят.

После трябва да си отго-
ворим ясно за какво се ра-
боти – за усвояване на зна-
ния, към което е насочена 
образователната ни систе-
ма, или към добиване на 
умения и компетенции – ка-
квито са тестовете на ПИ-
ЗА /Програмата за между-
народно оценяване на уче-
ниците (PISA)/. Получава се 
несъответствие – нашите 
резултати от външното оце-
няване може да са добри, а 
на ПИЗА са слаби“, обясня-
ва Янков.

Въпреки че един от ос-
новните мотиви от страна 
на родителите, които на-
стояват за промени във 
външното оценяване е точ-
но обучението от дистан-
ция в електронна среда, 
благодарение на него уче-
ниците нямат пропуснат ни-
то един учебен ден, както 
бе преди години с грипните 
или дървените ваканции 
например. Учи се много по-
вече, друг е въпросът до 
каква степен се усвояват 
знанията. 

Голяма част от ученици-
те, особено по-големите, 
присъстват формално в он-
лайн часовете. Дори в со-
циалните мрежи се тира-
жират куриози като това 
как ученичка е физически в 

лекарски кабинет за мани-
пулация, докато виртуално 
присъства в часа по бъл-
гарски език и литература.

В същата посока е и ста-
новището на Павлина Гра-
дишка, помощник-директор 
в икономическия техникум 
на Бургас: „Сравнено с 
предходната учебна година 
в системата на образова-
нието е натрупан опит за 
провеждане на онлайн обу-
чение. Към момента няма 
изоставане в преподадено-
то учебно съдържание, до-
ри поради непрекъсвалия 
учебен процес има изпре-
варване в преподадените 
теми. 

Обучението от разстоя-
ние има своите недостатъ-
ци, но по отношение на 
подготовката за изпити в 
края на етапите на образо-
вание дава допълнителни 
възможности на обема на 
отработените варианти за 
подготовка. Това се дължи 
на възможностите на при-
лаганите технологии. Оста-
ва проблемът с немотиви-
раните за успех ученици, 
които трудно биха се спра-
вили и в присъствено обу-
чение. Не мисля, че трябва 
да се отменят НВО и ДЗИ. 
Те ще бъдат много важен 
тест за образователните 
резултати в условия на 
електронно обучение“.

В университета се влиза по-лесно, отколкото  
в престижна гимназия, смятат и родители, и деца 
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УчилищЕмоето

4 Външно оценяване трябва да има на всички нива, 
категорични са специалистите
4 Няма и предпоставка за намаляване обема на 
материала по български и математика за матурите

„Ние, образователните институции извън 
сферата на формалното училищно образова-
ние – частни учебни центрове, езикови цен-
трове, школи, занимални и др., изразяваме 
категоричното си несъгласие с последната 
заповед на Министъра на здравеопазването 
от 30.03.2021 г., с която за пореден път наша-
та дейност е ограничена чрез цитираната по-
долу т.5:

“Преустановяват се присъствените групо-
ви занятия в езикови центрове, образова-
телни центрове и други обучителни центрове 
и школи, организирани от юридически и фи-
зически лица.“

Смятаме това отношение за пореден, из-
ключително несправедлив удар по един без-
спорно важен, високо ценен и напълно до-
броволно избран от възрастни, от родители 
и деца стълб в образователната система!“, 

се казва в петицията. Подчертава се още, че 
от началото на извънредното положение хо-
рата от този сектор наблюдават неглижира-
не на този образователен сектор. 

„Гореспоменатата заповед разрешава ра-
ботата на множество браншове (фитнес за-
ли, ресторанти, спортни дейности и др.) при 
намален капацитет, но не допуска обучаеми 
в малки, постоянни групи да продължат да 
придобиват ценни знания и умения в при-
съствена форма! Определяме това като без-
отговорно и дискриминационно отношение 
както към нашия труд и към висококачестве-
ните и разнородни дейности, които нито 
един друг сектор не обезпечава, така и към 
обучаемите, ползващи нашите услуги“, се 
казва още в петицията, инициирана от Бъл-
гарска Асоциация на Неформалното Обра-
зование.

Инж. Виолета Илиева

Диана Ковачева

Константин Янков

За присъствено обучение настояват от частните 
образователни центрове, школи и занимални



В началото на м. април 
2021 г., Фондация „Бъл-
гарска хранителна банка” 
(БХБ) предостави на Ай-
тос ново дарение. Нова-
та пратка е в изпълнение 
на договора, подписан 
през януари т.г. с Общи-
на Айтос за безвъзмезд-
но предоставяне на хра-
нителни продукти, полу-
чени като дарения от про-
изводители, преработва-
тели, търговци на храни 
и др. Общинският цен-
тър за социални и здрав-
ни услуги към Община Ай-
тос има ангажимента   да 

транспортира, съхранява 
и разпределя дарените от 
БХБ продукти.

На 5 април Центърът 
получи от Фондацията 
продукти на обща стой-
ност 250.78 лв. Те ще бъ-
дат разпределени на по-
требители на Домашния 
социален патронаж и на 
потребители по проект 
"Патронажна грижа в об-
щина Айтос".

Храните получават 
граждани, които в това 
трудно време имат най-
голяма нужда от социал-
на подкрепа. Освен гри-

жи по проекта и топла 
храна от Домашния со-
циален патронаж, те ще 
бъдат изненадани с раз-
лични видове кроасани, 
бисквити, конфитюри и 
бейкролс. 

"Продуктите от БХБ рад-
ват нашите потребители. 
Те са предимно възраст-
ни и самотни хора и хора 
с увреждания, за които и 
най-малкият жест е от ог-
ромно значение. Благо-
дарим на Фондацията за 
изключително хуманната 
мисия - да спасява хра-
ни и чрез Общината да 
ги дарява за подпомага-
не на  потребителите на 
социални услуги", казват 
от Общинския център за 

социални и здравни ус-
луги - Айтос. 

Българската хранител-
на банка е учредена със 
социална мисия през 
2012 г. от девет органи-
зации и компании. Това 
е първата организация 
в страната, която съби-
ра, складира и раздава 
дарени хранителни про-
дукти с кратък срок на 
годност, в съответствие 
с всички стандарти за 
безопасност на храните. 
С помощта на мрежа от 
партньорски организации 
в цялата страна храната 
се разпределя до десет-
ки хиляди потребители на 
социални услуги.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Българска хранителна банка  
с поредно дарение за Айтос

Общински център за социални и здравни услуги - Айтос

БХБ с пореден жест към Айтос

Дарението е за ДСП и за потребителите по 
проект „Патронажна грижа в община Айтос“

Четвъртокласници благодариха 
на айтоските медици с... рисунки

Благодарим Ви от сърце! Стелияна Иванова и Валерия Миткова

Макар и във ваканция, талантливите ученици от IVб клас от СУ 
,,Никола Йонков Вапцаров" поздравиха айтоските медици по по-
вод професионалния им празник - Световния ден на здравето, 
с прекрасни рисунки и искрени благодарности.
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Към добрия лекар, или как  

се съчетават знания, опит и човещина

Дълги години съм па-
циент на един лекар - 
д-р Петя Златанова. Не 
мога да си променя мне-
нието за този прекрасен 
професионалист до този 
миг, в който пожелах да 
споделя благодарността 
си с уважаемата редак-
ция. Харесвам максима-
та "Не е достатъчно да се 
мислиш за човек - важно 
е да бъдеш човек!, защо-
то тя се отнася и до ме-
диците.

В дните около празни-
ка на медиците искам 
да поднеса благодар-
ност към  д-р Златанова 
не само за професиона-

лизма, но и за човешко-
то разбиране, за внима-
нието и милото отноше-
ние не само към мен, но 
и към всички нейни па-
циенти. 

Точната диагноза и 
точният медикамент за 
лечение - такава е прак-
тиката на личния ле-
кар д-р Петя Златанова. 
Като добър медик тя ви-
наги придружава рецеп-
тите с думи на внимание, 
кураж и надежда за до-
брия изход 

Покланям Ви се, д-р 

Златанова, за това, че съ-
четавате богатия си опит 
и знания с човещината 
и благородството. Бла-
годаря Ви, благодаря и 
на  медицинската сестра 
във вашия кабинет, коя-
то винаги ни посреща с 
усмивка!

Бъдете здрави и се рад-
вайте на уважението и 
признателността на па-
циентите!  

Веселина 
КАЛУГЕРОВА
7 април 2021 г.

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.

Кооперация “ВККЧЗС- АЕТОС“- гр. Айтос
гр. Айтос, ул. „Богориди“ № 6, тел./факс 0558 2 27 49

Email: vzka_aetos@mbox.contact.bg

П О К А Н А
На основание на чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите (ДВ бр.13 

от 11.02.2003 г.) и чл.21 и 22 от Устава на Кооперация “ВККЧЗС-
АЕТОС“ гр. Айтос, Управителният съвет на кооперацията Ви кани на 
редовно Годишно отчетно-изборно събрание за 2020 година, което 
ще се проведе на 23.04.2021 год. (петък) от 17.00 часа в ресто-
рант „Аетос“, гр. Айтос, ул. Гарова, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет за прие-
мане на нови и освобождаване на член- кооператори (по тяхна 
молба).

2. Отчетен доклад на Управителния съвет за 2020 г.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет за 2020 г.
4. Запознаване на Общото събрание с доклада на одитора за 

счетоводната 2020 година.
5. Проект на Решения на Общото събрание.
6. Приемане на годишният финансов отчет за 2020 г.
7. Определяне на регистриран одитор съгласно чл.15, ал.4, т.3 от 

Закона за кооперациите (ДВ бр.13/11.02.2003 година).
8. Доклад на мандатната комисия.
9. Вземане на решения от Общото събрание.
10. Избор на ръководни органи на кооперацията, председател, 

Управителен съвет и Контролен съвет.
Материалите за Годишното отчетно-изборно събрание:
- Баланс
- Отчет за приходи и разходи
- Отчет за паричния поток
- Отчет за собствения капитал
  са на разположение на всеки член кооператор желаещ да се 

запознае с тях, в сградата на кооперацията на ул. „Богориди“ №6 
в гр. Айтос от 14.04.2021 год.

При липса на кворум съгласно чл.17, ал.2 от Закона за коопера-
циите (ДВ бр.13/2003 год.) и чл.24, ал.2 от Устава на кооперацията, 
събранието ще се проведе един час по-късно независимо от броя 
на присъстващите член кооператори на същото място.

При промяна на епидемичните мерки, затваряне на обществени 
зали и заведения събранието ще бъде отложено и отново насро-
чено, за което ще бъдете допълнително уведомени. 

За справка тел./факс: 0558/ 2-27-49 и на адрес: гр. Айтос, ул. 
„Богориди“ №6

22.03.2021 г.  Председател на К“ВККЧЗС-АЕТОС
гр. Айтос  Дянко Дянков 

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 Управителния съвет на

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
СВИКВА

Годишно отчетно-изборно събрание на кооперацията, което ще се 
проведе на 17.04.2021 год. от 09,00 часа в ЧИТАЛИЩЕТО с. Мъглен, 
общ. Айтос 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 от-

говорност за едногодишната им дейност.
   Док. Мариян Пеев
6.Вземане на решение от Общото събрание като упълномощава УС 

и Председателя на кооперацията за сключване на договори за сдел-
ки и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция,банки, юридически и фи-
зически лица и други, за закупуване на ЗЕМЯ и ДМА, включително и 
срещу ипотекиране на недвижими имоти.

   Да учредява обезпечения по кредити със залози и ипотеки с 
ДМА.

   Док. Мариян Пеев
7.Избор на председател на кооперацията.
8.Избор на Управителен и Контролен съвет.

   При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК събрание-
то ще се проведе един час по- късно от 10 часа, на същото място и 
при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член- 
кооператори.

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

За улеснение на гражданите, Община Айтос и об-
щинското търговско дружество "Айтос - Автотранспорт" 
ЕООД организират всяка събота безплатен транспорт 
до Гробищния парк, от началото на м. април до Архан-
гелова задушница 2021, включително. 

Автобусът на общинската транспортна фирма ще тръг-
ва от Автогарата в 8.30 часа, и ще се движи по обичайния 
маршрут. Обратният курс към града ще е в 9.30 часа.

Безплатно до Гробищния 
парк в събота

П О К А Н А

   На основание чл.16, ал.3, т.4 от ЗК и с протокол № 2/ 
07.04.2021 год. УС на ЗКПУ „Житен клас“ с. Малка поляна свик-
ва годишно отчетно събрание на 24.04.2021 г. от 9.00 часа в с. 
Малка поляна - Стопански двор при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори по тяхна 

молба.
2. Отчетен доклад за дейността на УС за 2020 г.
3. Отчетен доклад за дейността на КС.
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.
5. Освобождаване на Председателя на кооперацията, членовете 

на УС и КС от отговорност за едногодишната им дейност.
6. Вземане на решения за получаване на кредити и субсидии от 

ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции.
7. Упълномощава УС за продажба и отдаване под наем на 

ДМА.
8. Текущи. 

   При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- 
късно на същото място при същия дневен ред.

07.04.2021 г.
с. Малка поляна  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

БЛАГОДАРЯ  
ЗА ПОДКРЕПАТА!

БЛАГОДАРЯ на членовете на секционните комисии 
от квотата на ВМРО, които стоически издържаха 24, ня-
кои и 30 часа!

Благодаря Ви за нашата съвместна работа, за търпени-
ето, за това, че не се отказахте, въпреки пандемията!

БЛАГОДАРЯ на момчетата, които бяха в ковид-сек-
цията в МБАЛ-Айтос и подвижната секция за каранти-
нирани!

Всички вие сте герои!

БЛАГОДАРЯ на представителите на партията ни, ко-
ито до полунощ присъстваха в СИК-овете като гаранти 
за честни избори!

БЛАГОДАРЯ на всеки един гласоподавател, който 
гласува с бюлетина НОМЕР 1! БЛАГОДАРЯ ЗА ПОД-
КРЕПАТА!

Бъдете здрави Вие и Вашите семейства!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

Галина Димитрова

Благодаря на всички, 
които гласуваха! 

Скъпи приятели!
Благодаря на всички, които участваха в изборите и въ-

преки сложната обстановка, работиха съвестно. Благо-
даря на членовете на СИК и застъпници от БСП, които 
изпълниха задълженията си достойно. 

Резултатите ни не са такива, каквито очаквахме. Раз-
бирам, че представите ни са много объркани и къде по-
ради страх, къде заради безразличие, не гласуваме за 
личността, а я свързваме с политическата сила, коя-
то я издига. Явно не сме дораснали да избираме, все 
ни е едно кой ще ни управлява и ще кове законите на 
България. 

Съгласна съм със Слави в едно, че няма такава дър-
жава. Не мислете, че пиша, защото няма да съм наро-
ден представител. Не! Минала съм през толкова бури 
и в момента не правя драми от това. Пиша, защото ми 
пука за България, защото живея тук, тук живее моето 
дете и не ми е безразлично бъдещето й. Благодаря на 
всички, които ни подкрепиха! 

Благодаря на всички, които гласуваха! 
Бъдете здрави!

Милена Куртова-Радева - Председател на Общин-
ския съъвет на БСП-Айтос

За да спечелиш 
сърцата на 
хората, не е 
достатъчна само 
любов, нужно е 
и  разбиране

Д-р Петя Златанова
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Рада Капралова с участие в „Отвъд“... 
границите на реалния свят

Към добрия лекар, или как  
се съчетават знания, опит и човещина

Айтозлийката Рада 
Капралова, която дълги 
години развива таланта 
си в различни жанрове 
на литературата и изоб-
разителното изкуство, 
отново ни изненадва с 
присъствие в едно спе-
циално и изключително 
интересно ново издание 
- в сборника с разкази 
"Отвъд" на издателство 
"Многоточие". 

Ще попитате, кое е спе-
циалното на тази книга?! 
И веднага ви отговаряме 
- това са разкази на оче-
видци на свръхестест-
вени явления. "Това са 

случки и събития от жи-
вота ни, които трудно мо-
гат да бъдат обяснени. Те 
са толкова лични, толко-
ва интимни, че се иска 
смелост да ги разкажеш 
на близките си, камо ли 
на по-широка аудитория", 
пише един от авторите в 
сборника, във фейсбук 
страницата на "Отвъд".

„Отвъд“ е пилотен про-
ект на ИК „Многоточие“, 
сборник от 316 страни-
ци. Съдържа личните ис-
тории на около 50 писа-
тели и любители на пе-
рото от различни краи-
ща на България, между 
които и на поетесата-ху-
дожник Рада Капралова. 
Всички те споделят сво-
ите лични преживявания 
отвъд границите на реал-
ния свят. Знаци на съдба-
та, странни съвпадения, 
ситуации, които изглеж-
дат като случайност - но 
не са, полтъргайсти, чу-
додейни изцеления, ин-
туиция, "шесто чувство" - 
все неща и състояния, ко-
ито се случват в живота, 

но са все още необясни-
ми за науката. 

Авторите на сборни-
ка пишат своите прежи-
вени разкази, надничай-
ки в отвъдното, без да 
имат обяснение за слу-
чилото се. Те разказват 
своите истински истории 
като очевидци, поврвали, 
че отвъд видимия свят, 
има друг, напълно непо-
знат...

Първият разказ в сбор-
ника "Отвъд" е на Рада - 
"Странната жена в чер-
но":

…Вниманието ми при-
влече един парцален Ар-
лекин, провесил артис-
тично крака вляво от 
плазмата. Изведнъж до 
него, сякаш от нищото, 
се появи още една кукла, 
висока около половин ме-
тър, която много реалис-
тично изобразяваше въз-
растна жена в черна роба 
и черна кърпа на глава-
та. Пролетта беше мека 
и топла, но аз сякаш за-
почнах да се вледенявам, 
пронизана от внезапен 

студен полъх…
Затаихте дъх, нали?! 

Само няколко реда и 
вече искате да прочете-
те тази история от нача-
лото до самия й край. Тя 
е за една близка среща 
със свръхестественото и 
вероятно част от читате-
лите няма да й повярват. 
"Но замислете се! Пове-
чето от нас не са се изди-
гали в космоса, но всич-
ки сме убедени, че Земя-
та е кръгла", отговарят им 
съставителите на сбор-
ника. И нали не е задъл-
жително "да пипнем и да 
видим", за да повярваме 

на невероятните случки и 
събития - има ги в живота 
на немалко от нас.

Зад идеята на проекта 
стоят Даниел Меразчи-
ев и съпругата му Ивели-
на Цветкова, собствени-
ци на издателска къща 
„Многоточие“. Заради го-
лемия интерес към книга-
та от издателството пла-
нират да издадат след-
ващ сборник в началото 
на лятото. „Отвъд 2 – има 
още нещо“ ще е заглавие-
то на част втора. Издате-
лите вече събират разка-
зите на очевидци.

НП

За убити, вероятно отровени котки, сигнали-
зира айтозлийката Веска Калугерова. "Тези дни 
пък се натъкнах на току-що родени, още слепи 
котенца захвърлени в контейнер, в който още 
димеше жарта от нечия печка. Нерядко срещам 
осакатени и явно бити котки, които по мои на-
блюдения, много скоро си отиват от този свят. 
Кой и защо им го причинява?", пита Калугерова 
и призовава да хуманно отношение към безза-
щитните животни.

Учениците от първи до четвърти клас се връщат в учи-
лище на 12 април,  обяви министърът на образованието 
Красимир Вълчев на брифинг вчера.

Присъственото обучение се връща по схемата до 12 
март. Освен учениците от началния етап, зад чинове-
те сядат и три от класовете от 5 до 12 клас. Стана ясно 
още, че присъственото обучение ще продължи по гра-
фик. От 12 април на училище тръгват и учениците от 7, 
8 и 10 клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собствениците на 
домашни любимци, че съгласно Закона за ветеринар-
номедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замър-
сяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опас-
ност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежела-
но размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съ-
образяват с физиологичните, анатомичните и поведен-
ческите им характеристики и да не допускат застраша-
ване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт 
при посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни 

кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и 

на места, обозначени от общините със забранителни 
знаци

За неспазване на горе описаните законови задъл-
жения ще бъдат налагани административно-наказател-
ни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Не убивайте котките!

Рада Капралова

Уважаеми граждани на община Айтос,

Изборите приключиха, резултатите са вече известни. 
ПП ГЕРБ - Айтос получи най-много гласове, благодаре-
ние на Вашия избор и Вашето доверие. Близо една тре-
та от избирателите са оценили работата ни и усилията 
ни да възродим града и населените места след десети-
летия застой.

Благодарим на всички граждани, които на 4.04 2021 г. 
упражниха правото си на глас. Защото всеки глас озна-
чава гражданска ангажираност и отговорност за бъде-
щето на България и на Айтос, и решението на всеки е ед-
накво значимо.

Благодарим на всички членове на секционни избирател-
ни комисии, които в това трудно време поеха лична отго-
ворност за провеждането на парламентарния вот. Благо-
дарим на участниците в подвижните секционни комисии 
и на СИК в болницата, че поеха риск и отлично си свър-
шиха работата.

Благодарим на всички, които избраха да подкрепят с гла-
са си кандидатите на ПП ГЕРБ - личности, доказали се с 
работа в защита на интересите на община Айтос. И в 45-
fто Народно събрание те ще бъдат Вашите достойни пред-
ставители - с поети и изпълнени ангажименти и с реална 
грижа за общината и за всички нейните граждани.

Благодарим Ви за доверието!

Общинско ръководство на ПП ГЕРБ-Айтос

Малките ученици 
тръгват на училище 

на 12 април

Отворено писмо на  
ПП ГЕРБ - Айтос

Айтозлийката 
е сред 
авторите на 
сборник  
с разкази за 
случки и 
събития, които 
трудно могат 
да се обяснят...



Малко са срещите ни, но 
всеки път се удивлявам на ку-
ража, силата и целите на това 
крехко 18-годишно момиче, ко-
ето от 15 години живее в Се-
верна Каролина, САЩ, и все-
ки път търси корените си в 
Айтос...

Богдана Железова отно-
во е в родния Айтос, този път 
за дълго - до края на лятото. 
Още преди на навърши бъл-
гарско пълнолетие, през де-
кември м.г., завършила гим-
назия в американския град 
Apex, в който живее със се-
мейството си. 

 "При нас има такава опция 
- да завършиш още след пър-
вия срок на последния гимна-
зиален клас, като си взел из-
питите по определени пред-
мети. В университет се канди-
датства още през есента, пре-
ди да си завършил, през януа-
ри обявяват резултатите", раз-
казва Боги. Кандидатствала в 
три университета, приета е в 
два, в третия е в списъка на 
чакащите. Избрала да учи в 
един от щатските университе-
ти в Северна Каролина. "Шан-
сът да те приемат там е малък, 
затова съм много щастлива и 
горда", усмихва се синеоко-
то момиче.

Ще се запише в универси-
тета през м. май, приета е в 
специалността "Комуникации 
и медии". Това е една от меч-
тите й от ученическите години 
и е доволна, че ги сбъдва една 
след друга. Обучението е че-
тиригодишно в град Роли, сто-
лицата на Северна Каролина, 
на половин час път от града, в 
който живее.

Като българските си прия-
тели, и Боги завършила гим-
назия пред компютъра. Засе-
га и обучението в университе-
та е онлайн, затова не плани-
ра да се премести да живее в 
столицата на щата.

За да дойде в България, 
пропуснала е всички емоции, 
свързани с това да си абиту-
риент, тъй като в Америка тър-
жествата и баловете са в края 
на годината. Но не съжалява, 
защото ще има възможността 
да види българските абитури-
енти - за първи път. "Ще бъда 
тук на 24 май, надявам се да 
има балове и да усетя вълнени-
ето на празника. И в Америка 
има бал, но не е толкова спе-
циален", смее се Боги. 

Но най-вълнуващото съби-
тие от тазгодишното й гос-
туване "при баба в Айтос", е 
възможността да се качи на 3 

март на връх Шипка с прияте-
ли. "Беше великолепно и за-
помнящо се, но това чувство 
трудно ще мога да го обясня 
на моите американски прияте-
ли. Трябва да си българин, за 
да почувстваш какво е Шип-
ка за нашата история", каз-
ва Боги.

Навършила 18 през януари 
т.г. По американските стан-
дарти е пълнолетна "за някои 
неща, като гласуването, напри-
мер". Но до 21 се спазват не-
малко забрани - алкохол, цига-
ри и т.н. "Не е като в България", 
обяснява момичето.

За разлика от миналата го-
дина, пристигнала в България 
с брат си Паскал. "Засега е ре-
шил да живее тук. Казва, че ви-
наги е имал такива намерения, 
но заради пандемията е пред-
приел пътуването по-рано. В 
момента работи за английска 
фирма онлайн и живее в Бур-
гас. Може би ще си купи жили-
ще и ще се установи тук", каз-
ва Боги за по-големия си брат, 
който има повече детски спо-
мени от България и Айтос.

Родителите им са в Америка, 
работят. И те искат да се вър-
нат в България, но след като 
се пенсионират. "Баща ми е 
готов, даже в момента да се 
върне, но няма как", разказ-
ва още Боги.

Американското градче не й 
липсва. Има много приятели в 
Айтос, излиза с тях всеки ден. 
"Имам си компания, с която се 
виждам по-често. Но и с вся-
какви хора се случва от време 
на време да се събирам. Тук ми 
е много по-приятно. Хората са 
открити, сърдечни... Различно 
е", вълнува се младата дама. И 
е категорична в отговор на въ-

проса ми вижда ли бъдещето 
си в България: "Със сигурност 
да, искам да се върна. Особено 
сега, покрай пандемията, мно-
го млади хора се върнаха вече 
и са се устроили да живеят тук, 
други имат намерение да се 
върнат. Мисля, че имам бъде-
ще в България, дори да работя 
за чужда фирма или компания 
като брат ми. Мога и искам да 
живея тук и да давам своя при-
нос за обществото".

Вълнува се и от изборите. 
Ще гласува за първи път, и то 
за български парламент. През 
ноември м.г. нямала навърше-
ни години и не успяла да гла-
сува на изборите в Америка. 
Сега, в Айтос, даже я запи-
сали като резерва за член на 
секционна избирателна коми-
сия на една от партиите. "Раз-
брах, че е възможно хора да 
се разболеят или да бъдат ка-
рантинирани в последния мо-
мент преди изборите, така че 
съм в готовност, ако се нало-
жи, да стана част от някоя ко-
мисия.", казва отговорно Боги. 
Оказало се, че има много мла-
ди айтозлии, които като нея ще 
участват във вота като застъп-
ници или в комисии. И дори да 
не се интересува "чак толкова 
много" от политика, за Боги е 
важно да помага на местната 

общност, защото е "отговор-
но да имаш правото да гла-
суваш".

Има няколко идеи, по които 
ще работи през това лято, но 
първо ще продължи работата 
си по сайта за миналото и на-
стоящето на Айтос - ще доба-
вя снимки, ще търси архивни 
материали. С един от айтос-
ките си приятели - Ангел То-
доров, имат интересен проект 
- идеята да пишат до Архиви-
те в София и да поискат опре-
делени досиета. Много вероят-
но е и да поработи през лято-
то по Черноморието. Ако има 
сезон, разбира се...

Интересувам се как се е ро-
дил интересът й към история-
та. Питам я за богатия архи-
вен материал за айтозлията 
Еню Клянтев в сайта, за ко-
гото малко се знае. "Търсих 
в интернет исторически доку-
менти за Айтос и така попад-
нах на сайта на Народния съд. 
Интересно ми беше да разка-
жа за братята Ченгелиеви и 
тяхната майка, защото млади-
те хора знаят, че е имало та-
къв завод, има такава улица, 
но пък не знаят за жестокото 
им убийство, нито за това как 
е осъден и убит Клянтев. Инте-
ресно е да виждаш всеки един 
документ, как се е случвало 
всичко тогава, как е записва-
но, за да можем да го четем 
днес", разсъждава Боги. А аз 
си мисля, колко ли са млади-
те хора, които днес се ровят в 
архивите и с толкова хъс четат 
историята?! "Трябва да имаш 
интерес, да ти допадат такива 
неща. Повечето хора не сядат 
пред компютъра да четат исто-

рия. То си е до човека...", казва 
момичето от Северна Кароли-
на, сякаш в отговор на незада-
дения гласно въпрос. 

А може би, колкото си по-да-
леч от Айтос, толкова по-силно 
искаш да си част от него. По 
свой начин. "Начинът" на Боги 
е сайтът за Айтос. "Отне ни 
доста време докато го напра-
вим. Първо, самия сайт - пишех 
го на български, след това го 
превеждах на английски, по-
сле търсех снимки, след сним-
ките - възможно най-интерес-
ната информация. Преводът е 
мой, който след това трябва-
ше да се редактира. Добре, че 
имах партньори - Ангел Тодо-
ров и преподавателя по исто-
рия Николай Димитров. Дори 
да знам български, не винаги 
мога да се изразя толкова кни-
жовно и професионално, лите-
ратурно. Нещо повече - те имат 
богата информация, която аз 
не знам или не съм могла да 
намеря", разказва още моми-
чето с двойно гражданство.

В свободното си време в 
Америка Боги работи от 16-го-
дишна. Обича шопинга и вече 
е установила, че няма голя-
ма разлика между това, което 
предлага пазарът там и в Бъл-
гария. "Даже тук има по-качест-
вени продукти. Има хубави дре-
хи - от тук си пазарувам, и ста-
рите дрехи си нося", обяснява 
младата дама. Повече я вълну-
ва това, което предстои -  че ще 
учи нещо, което й е интересно, 
а не "тия задължителни предме-
ти", които не са й на сърце. "За-
дължителни предмети има пър-
вата година. Системата е така-
ва, че ако в гимназията си взел 

някакви изпити от по-напредна-
ли класове, ти получаваш точ-
ки, и точките отиват към уни-
верситета. И започваш първа-
та си година като студент във 
втори курс. Което означава, 
че можеш да завършиш не за 
4, а за три години. Можеш да 
завършиш и по-рано. В момен-
та кандидатствам за стипендия. 
Защото при нас да учиш е мно-
го по- скъпо отколкото в Бълга-
рия. За да нямам някакви огро-
мни заеми, ще си помогна мал-
ко. Благодаря на родителите 
ми, които ме подкрепят и бяха 
съгласни да уча, това, което же-
лая. Аз съм избрала нещо, с ко-
ето ще мога да се справя. А не 
примерно медицина, инженер-
ство или нещо друго.  Макар 
че познавам и такива родители 
българи, които смятат, че деца-
та им трябва да работят точно 
това или онова...", разказва за 
американската образователна 
система Богдана.

След лятото сама ще се вър-
не в САЩ. Брат й Паскал ос-
тава тук. "Той също обича Бъл-
гария, беше голям като зами-
нахме. И сега все още излиза 
със същата компания отпреди. 
А за пътуването? Приятно ми е 
да пътувам, за  мен то е свър-
зано с добри емоции, точно за-
това ми е приятно. Но най-мно-
го обичам да пътувам към Ай-
тос. Тук ми е топло..."

Разделяме се с надеждата 
за някой по-топъл ден, за нова 
среща. Защото Богдана вина-
ги има какво да разкаже. И на 
сайта си - с родолюбиви посла-
ния, и на приятелите си в Ай-
тос и отвъд океана...

НП
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Във връзка с 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

Айтозлийката Богдана от Северна Каролина:

Мога и искам да живея тук

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

дезия към инвестиционни про-
екти
 Трасиране на осови мре-

жи
 Трасиране на сгради и 

имоти
 Издаване на скици и схеми 

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

зирани карти 
 Делба, обединение и из-

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

ни обекти в сгради;

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

рани скици за идентичност ;
 Смяна на статут
 Инвестиционни проекти по 

част ВиК

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

ТЕЛ: 089 9 959 108 / 089 
8 533 862

Гр.Айтос, ул. Отец Па-
исий № 1

„ТЕРА ПЛАН“ ООД   
С УСЛУГИ, КОИТО ВИ ЛИПСВАХА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ  

В АЙТОС!

18-годишната 
Богдана Железова 
пред НП

Със семейството в САЩ Пълнолетие

С една от айтоските си приятел-
ки - ЗорницаБоги с брат си Паскал

Богдана Железова



Интервю на  
Силвана ДРАГАНОВА

- Г-н Диомов, Вие бя-
хте на откриването на но-
вата сграда на Регионал-
на библиотека “Пейо Яво-
ров”, успяхте ли да я раз-
гледате? Имате ли си вече 
любимо кътче в нея? 

- Да, бях и изпитах голяма 
радост от това, което видях. 
Сградата сякаш блестеше. 
Помислено е за всичко. От 
основната читалня до дет-
ските кътове и дори подзе-
мен паркинг за колите, което 
беше улеснение и за мен. 

- В края на миналата го-
дина, след първите локда-
уни, Вие издадохте своя 
автобиографична книга. 
Откъде тръгна идеята и 
как се решихте да напи-

шете автобиография? Му-
зата ли спасява един тво-
рец в такова трудно вре-
ме на изолация, или спо-
мените? 

- Преди години никога не 
ми беше хрумвало да напи-
ша книга. Локдаунът ми даде 
обаче много време за раз-
мисъл. За първи път имах 
толкова свободно от кон-
церти и други музикални из-
яви, а също и от пътешест-
вия, време. Затова реших да 
се отправя на пътешествие 
към своето минало. 

- Очаквахте ли такъв 
интерес към своята авто-
биография? За читатели-
те ли я написахте, или по-
скоро за собствена равно-
сметка? 

- Истината е, че не очак-
вах. Останах изненадан и 

поласкан от това, че тира-
жът бързо беше изчерпан 
и се наложи ретираж. На-
писах книгата заради чита-
телите, а защо не и заради 
себе си. 

- Защо „бели и черни 
клавиши“? Светът през 
Вашите очи бял и черен 
ли е? 

- Някъде бях прочел: “Жи-
вотът е като клавишите на 
пианото. Белите са щастие-
то и любовта. Черните – раз-
очарованието и тъгата. Но 
за да се получи хубава ме-
лодия, трябва да се докос-
нат и едните, и другите...” 
Мисля, че моят живот е точ-
но това…

- Имате и нова сборна 
колекция – троен албум с 
60 песни, това като тип ко-
лекционерско издание ли 
е? Ще има ли и други? 

- В този албум издадох и 
много познати, и напълно 
непознати песни. Той е за 
всички, които харесват мо-
ята музика. И да, през тази 
година искам да издам и мо-
ите най-добри детски пес-
ни, които искам да продъл-
жават да се пеят от вокал-
ните групи „Врабчета“, „Из-
гревчета“ и от много дру-
ги деца. 

- Според Вас коя е неиз-
черпаемата тема, по коя-
то може да се пише му-
зика? 

- Колкото и банално да 
прозвучи за някои – разби-
ра се, темите за любовта и 
за приятелството. 

- Знам за Вашата самос-
тоятелна изложба и филм 
за Кения. Това няма общо 
с композирането. Чувст-
вахте ли се в свои води в 
това Ваше ново начина-

ние и беше ли то излиза-
не от зоната Ви на ком-
форт? 

- Това беше всъщност пе-
тата ми самостоятелна из-
ложба. Фотографията е мое 
хоби от години, моя страст. 
Не, не излизам от зоната си 
на комфорт – тъкмо обра-
тното. Всяка изложба е фо-
торазказ за пътешествията 
ми, които искам да споде-
ля с приятелите, както спо-
делям с радост всяка своя 
нова песен. 

- Обикаляли сте мно-
го по света, имате ли лю-
бимо място, на което би-
хте се връщали много-
кратно? 

- Бих се връщал на много 
места – там, където велики-
те световни пейзажи са ми 
спирали дъха: Гигантски-
те водопади, Гранд каньон, 
Мачу Пикчу и други. 

- Вие сте безспорен ком-
позитор, известен фото-
граф и пътешественик, 
а сега и автор на кни-
ги. Човек на крайности-
те ли сте? 

- В никакъв случай! Всич-
ко това е част от моята 
същност, доставя ми ра-
дост и творческо удовлет-
ворение. 

- А с какво спечели до-
верието Ви бургаското из-
дателство „Знаци“, защо 
точно ИК “Знаци”? 

- Защото ИК “Знаци” е 
символ на висок профе-
сионализъм и коректност. 
Благодарен съм на Румя-
на Емануилиду, с която ус-
пешно осъществихме немал-
ко проекти през последни-
те години. 

- Наскоро се възстано-
вихте след преболедува-

не на ковид. Какво Ви кре-
пеше в трудните моменти 
на борба с вируса? 

- Надеждата, разбира се, 
както и десетките обажда-
ния на приятели по теле-
фона. Останах възхитен от 
герoйството на медиците! 
Поклон и благодарност! За 
лекарите е моята най-нова 

песен, която написах в знак 
на благодарност!

- Какво бихте посъвет-
вали сегашните актуални 
звезди на българска му-
зика? Каква е рецептата 
за успех, която бихте им 
препоръчали? 

- Винаги да стъпват по зе-
мята и много да се трудят.
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Събеседник

През тази година искам да издам и най-добрите 
си детски песни

Локдаунът ме накара да се отправя 
на пътешествие към своето минало

Стефан Диомов: 
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БургазлиИ
зад граница

В края на 
изборния ден  
в Дюселдорф 

нямаше 
струпване  

на хора
Златина Хинкерс е българка, 

бургазлийка, която от 9 години 
живее в Дюселдорф, Германия. 
Тя е телевизионен журналист и 
работи за различни продукции, 
които се излъчват по като 
ProSieben (Про 7) и други немски 
телевизии.

За изборния ден в Дюселдорф тя казва, че внимателно е следила информациите и 
от тях е разбрала за струпването на опашки пред секцията.

„В изборния ден се чух с мои приятели, които са отишли да гласуват  към 11 часа и 
наистина са чакали на дълга опашка. Аз подходих стратегически. Въпреки настоява-
нето на съпруга ми да свършим първо това задължение и след това да отидем на раз-
ходка, аз предпочетох обратното. 

Отидох да гласувам почти в края на изборния ден. Пред секцията бях малко след 
19.00 часа. Не чаках, нямаше никакво струпване в края на изборния ден. 

Предварително бях подала декларация, че искам да гласувам в Германия. Влязох, 
получих си бюлетината и гласувах. 

Направи ми впечатление, че вън около сградата, където бе секцията, имаше  авто-
мобили с регистрации не от Дюселдорф“, разказа Златина.

Тя отчете и факта, че всъщност на нея не й се е налагало да пътува от друго насе-
лено място, за да упражни правото си на вот, а само в рамките на града, в който жи-
вее. Добави и това, че въпреки това и българи от други градове са пристигнали в Дю-
селдорф, за да гласуват.

По преценка на бургазлийката много българи, живеещи в различните части на Гер-
мания, са упражнили правото си на вот.

Златина Хинкерс:

Предварителната организация  
бе на ниво

Роси Комитова, председател  
на СИК в Лайпциг, Германия:

Сградата на старото кметство в Лайпциг е сред най-значимите ренесансови 
сгради в Германия и е един от символите на  града

Дона МитЕВа

От сряда в Лайпциг противоепиде-
мичните мерки са много строги. Общи-
ната е решила гражданите да имат 
право да излизат само с причина – ко-
ето ще рече да отидат на работа и до 
магазина. Българите, които живеят 
там, се питат ако не бяха минали в не-
деля изборите за Народно събрание 
дали щяха да имат възможност да гла-
суват и какво щеше да им коства това. 
Слава богу – изборите са факт.

Бургазлийката Роси Комитова живее 
от 18 години в родния град на Рихард 
Вагнер. Тя бе председател на секцион-
ната изборна комисия и е категорична, 
че предварителната организация на 
изборите е била много добра. Съдей-
ствието от българското посолство - на 
високо ниво. Осигурени са били всич-
ки необходими материали.

Като член на Мрежа на изборните 
доброволци в чужбина, тя е добре ин-
формирана и обучена да борави с из-
борните книжа. „Може би единствени-
ят проблем бе в това, че комисията ни 

бе от 5, а не от 7 членове и двама от 
тях, изпратени от партиите, не бяха на 
ясно със задълженията си. Така рабо-
тата падна на останалите трима. Без 
да се хваля, работихме без прекъсване 
и без напрежение“, разказва Комито-
ва.

Опашка в Лайпциг се е образувала 
по обяд  и наистина е имало хора, кои-
то са изчакали доста, но никакво на-
прежение или отказване от правото на 
вот не е установено. „Никой не се сър-
деше – хората виждаха, че ние рабо-
тим без почивка“.

Помещението, осигурено от Община 
Лайпциг, се намира в центъра на гра-
да, то е достатъчно просторно и с въз-
можност да се изчаква на открито. Въ-
тре се пропускат по 10 души.  512 са 
гласоподавателите.

В 20 часа е приключил изборният 
ден. Десет минути след полунощ със 
закодиран имейл изборните резултати 
електронно са изпратени в ЦИК.

„На другия ден проверихме дали 
всичко е наред. Нямаше никакъв про-
блем“, подчерта Роси Комитова.

„Избирателната секция в 
Манчестър беше само една - 
за града и малките градове 
наоколо. Имаше страшно 
много хора, което за мен бе-
ше и радостно, и показател-
но, че хората наистина искат 
промяна и по-добър и разли-
чен живот за България“, раз-
каза Наташа Гочева дни 
след изборната еуфория. 

Когато тя и нейните близ-
ки са пристигнали, опашката 
е била много дълга. „Може 
би бяха около 150-200 човека 
и непрекъснато прииждаха 
още. Ние чакахме около 2,5 
часа, но е имало хора, които 
са чакали 3 и повече часа. 
Нямаше мрънкащи и недо-
волни хора. Всички мирно, 
кротко и търпеливо си чака-
ха реда“, обясни бургазлий-
ката. 

Времето - слънчево, макар 
и доста хладно, а дългото ча-
кане дава възможност за 
среща с познати и прияте-
ли.

 „Организацията беше не-
вероятна, комисията се със-
тоеше от млади, възпитани, интелигентни и 
усмихнати хора. Координаторите излиза-
ха, общуваха с чакащите, успокояваха и 
даваха насоки за сигурността и безопас-
ността на всички. Носеха декларации за 
тези, които не бяха попълнили предвари-
телно, да направят това докато са на 
опашката и да не се губи време вътре, да 

не се бави целият процес“, разказва Ната-
ша и допълва, че тя лично се е регистрира-
ла онлайн още през март. Дори е знаела 
под кой номер се намира името й в списъ-
ка, което улеснява работата на комисия-
та“, разказа Наташа. 

Много от българите като нея са били с 
предварителна регистрация. При влизане-

то в помещението, където е 
комисията, организаторите 
са подреждали: 2-3 с декла-
рации, после 2 с предвари-
телна регистрация.  „Похвал-
но беше, че беше осигурен 
безплатен паркинг, което е 
от много голямо значение 
защото секцията се намира-
ше в централната част на 
Манчестър“, подчерта Ната-
ша. 

Крайният резултат за гла-
сували българи в Манчестър, 
по думите й, е 1333 души. 
„Разбрах, че най-много бъл-
гари са гласували в тази сек-
ция в Манчестър, сравнено 
дори и със секциите в Лон-
дон. Нормално е при нас да 
бъдат повече гласоподавате-
ли, защото секцията бе една 
за този огромен град и дру-
гите градове наоколо, откъ-
дето пристигнаха много хо-
ра“, заключи бургазлийката, 
която от доста години живее 
в Англия.

Разбрах, че най-много българи са 
гласували в нашата секция в Манчестър 

Наташа Гочева, Англия: 

Българи пред секцията в Манчестър, Англия

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за при-
лагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), 
чл. 2, т. 2, чл. 3, чл. 4, ал. 1, чл. 18 и чл. 20 от Наредба 
№ 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - 
частна държавна собственост (Наредбата), чл. 2, ал.1, 
т. 2, чл. 40 и чл. 42, ал.3 от Вътрешните правила за про-
веждане на процедури по продажба на движими вещи 
– частна държавна собственост на ДА ДРВВЗ, съгласно 
Наредба № 7/1997г. на министъра на финансите  (ВП) 
и Протокол с вх. № 645/16.03.2021г. от комисия, на-
значена със заповеди № РД-09-123/27.11.2018г. и № 
РД-09-91/09.10.2020г. на председателя на ДА ДРВВЗ, 
която е определила първоначалната тръжна цена за 
продажба на движимите вещи и Заповед № РД-10-
88/05.04.2021г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, обявя-
ва търг с явно наддаване за продажба на движими ве-
щи - частна държавна собственост, управлявани от ДА 
ДРВВЗ, /чрез ТД “Държавен резерв” (ТД ДР) - Пловдив, 
ТД ДР - Плевен,  ТД ДР - Бургас, ТД ДР - Варна и ТД ДР 
- Велико Търново/, с начална тръжна цена, съгласно 
Приложение № 1, публикувано на интернет страницата 
на ДА ДДРВВЗ: www.statereserve.bg/bg/byuletin-za- 
prodazhbi/.

1. Търгът ще се проведе на 21.04.2021г. от 11 ч., в 
Централно управление (ЦУ) на ДА ДРВВЗ на адрес: гр. 
София, ул. “Московска“ № 3, ет. 3, стая № 301. В тър-
га могат да участват както физически и юридически ли-
ца, така и еднолични търговци.

2. За участие в търга се заплаща депозитът в размер 
– 27 697, 34 лева, 10 на сто от началната тръжна цена 

и се внася по Банкова сметка на ДА ДРВВЗ: IBAN BG23 
BNBG 9661 3300 1830 03,  BIC: BNBG BG SD в БНБ – 
Централно управление в срок до 16:30 на 20.04.2021г., 
който се освобождава съгласно Наредба № 7 от 1997 
г. за продажба на движими вещи - частна държавна 
собственост и Заповед № № РД-10-88/05.04.2021г. на 
Председателя на ДА ДРВВЗ за откриване на търга, пуб-
ликувана на интернет страницата на ДА ДДРВВЗ: www.
statereserve.bg/bg/byuletin-za-prodazhbi/.

3. Огледът на вещите може да бъде извършен всеки 
работен ден от датата на публикуване на обявлението 
до 20.04.2021 г. от 10:30 до 16:00 часа /без събота и 
неделя/ в посочените в приложение № 1 складови ба-
зи на териториалните дирекции/, при условия и ред, оп-
исани в заповедта.

4.  Заявленията за участие в търга се приемат до 
17.30ч. на 20.04.2021г. в деловодството на ЦУ на ДА 
ДРВВЗ на адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 3. Към 
заявлението кандидатите следва да представят и доку-
менти, съгласно Заповед № РД-10-88/05.04.2021г.  на 
Председателя на ДА ДРВВЗ за откриване на търга.

5. Определеният за купувач следва да плати предло-
жената цена в срок до 3 работни дни от датата на полу-
чаване на уведомителното писмо по т. 15 от Заповед № 
РД-10-88/05.04.2021г. на председателя на ДА ДРВВЗ, 
по банков път по сметка на ДА ДРВВЗ: IBAN BG23 BNBG 
9661 3000 1830 01,  BIC: BNBG BG SD  в БНБ – Централ-
но управление и представя подписаният договор в Де-
ловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ.

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



Красимир КАЛУДОВ 
„Бургаски репортер“ 

Социолозите, анализато-
рите, част от партийните ли-
дери, лидери на мнение и 
селебрита вече се произне-
соха за резултатите от избо-
рите.

Какви са поуките? Какви 
са посланията? Какво мо-
жем да прочетем между ре-
довете на данните от резул-
татите?

Победителите

Както винаги те са повече 
от победените. Смейте се 
вие, ама по документи СДС 
са също част от победители-
те.

Победените

Никой не се признава за 
победен. Дори председате-
лят на социалистите, дру-
гарката Нинова, отказа да 
остави партията си без 
председател и не подаде ос-
тавка заради изборния ре-
зил, пардон... резултат.

ГЕРБ-СДС

Те победиха. Между дру-
гото, според хрониките и 
цар Пир е победил. След по-
бедата изплющяха на маса-
та като ластик предложени-
ето си за експертно прави-
телство. По своята екстра-
вагантност то силно напом-
ни на офертата за нова кон-
ституция. Трудно, ужасно 
трудно би било да убедят 
българите, че тази оферта е 
признак на сила, щом хори-
зонтът на експертния каби-
нет стига до... декември. По-
сле, после... камерата по-
казва в близък план ядосан 
мъж, който маха с ръка на-
сред празен двор. 

„Има такъв народ“

Знаехме, че има такъв на-
род. Само не знаехме, че са 
толкова много хора. Сега 
остава да се убедим, че има 
и такава партия, която знае 
какво да прави с такава го-

ляма отговорност. За съжа-
ление тези сърдити и строго 
гледащи хора трябваше да 
разберат и това, че има та-
къв вирус. Защото доскоро 
твърдяха, че няма. Всички 
чакат с нетърпение какво 
ще кажат и направят извън 
сценария.

БСП

„Кошмари на Елм Стрийт“. 
При другарите и другарките 
се очаква да започне рев, 
вой и скърцане със зъби. 
Всъщност те получиха исто-
рически шанс да излъчат от 
себе най-сетне едни евро-
пейски социалисти, които 
да се отделят окончателно 
от всички болшевики, мен-
шевики, тесни и широки со-
циалисти, сталинисти, лени-
нисти, марксисти, маоисти и 
поклонници на северноко-
рейската доктрина „чучхе“. 
Но вместо всичко това прос-
то ще гледаме как отново 
започват братоубийствена 
война, която има за цел да 
унищожи поредния враг с 
партиен билет.

Абе, къде е кака? Защо не 
излезе във вечерта след из-
борите, за да възвести мне-
нието си и да поеме отго-
ворност за постигнатото или 

за непостигнатото? - се пи-
таха всички.

Но кака обяви, че няма да 
подаде оставка и толкоз. 
Важно било партията да има 
председател в следващите 
три месеца. Нов вариант на 
"Как се каляваше стомана-
та".

„Демократична България“

Социолозите и няколко 
придворни медии не ги бро-
яха за живи, а десницата 
постигна добър резултат. 
Не толкова, колкото „Ре-
форматорския блок“ преди 
години, но все пак добър. 
Ако докажат, че не са били 
част от „предизборен трик“, 
могат да надграждат напред 
във времето. Иначе в полу-
нощния си монолог от снеж-
ния двор досегашният пре-
миер им посвети голямо 
внимание. Едва ли е случай-
но.

ДПС

Рестартът на държавност-
та, който от Движението 
предложиха на избиратели-
те, е много възможно да се 
случи без тяхно участие. Ре-
зултатът на ДПС не е нещо, 
с което могат да се гордеят, 

но едно е сигурно. Предиз-
борната им програма мар-
кираше теми, по които мно-
зина политици у нас само 
мълчат. Или говорят общи 
приказки. Странно е това, 
че никой не вижда тотално-
то подмладяване в редиците 
на тази партия.

„Изправи се! Мутри вън!“

Мая Манолова доказа, че 
владее всички хватки от 
свободната борба в полити-
ката и че всъщност тя е най-
големият актив в тази коа-
лиция.

Затова тя ще бъде вътре в 
парламента, а повечето от 
критиците й остават отвън. 
Ето защо, ако тя каже: "Ва-
дете два листа от тетрадка-
та и записвайте", би било ху-
баво някои от конкурентите 
й да го направят.

ВМРО

„Войводите“ бяха така 
близко до заветната грани-
ца от 4%, но…заедно с оста-
налите „патриотични“ фор-
мации просто трябва да из-
вадят калкулаторите и да 
изчислят колко много „па-
триотичен“ вот се е разпи-
лял във всички посоки. Ина-
че казано: „патриотите“ 
повториха процесите в бъл-
гарската десница и като нея 
се саморазбиха на парче-
та.

БНО

Божков откъсна от дале-
чен Дубай почти 3% от „хун-
тата“, както той определя 
доскорошните си партньо-
ри, на които по своите при-
знания е бил финансов до-
нор и приходоизточник в 
сянка. Резултатът му е рес-
пектиращ. Поне се преброи-
ха феновете на ПФК "Лев-
ски".

„Възраждане“

Има нов център в „патри-
отичното“ пространство и 
ако някой от досегашните 
играчи от тази кръвна група 

отказва да приеме ситуаци-
ята, значи е сляп или глух. 
Тази формация вдига цена-
та си.

Целувката на смъртта

Този път "целунатите" бяха 
„НФСБ и Воля“. ВМРО съ-
що. Целувката им с управля-
ващите беше опияняваща, 
но с фатален край. Подобно 
на една целувка, която сло-
жи край на "Реформатор-
ския блок". 

Социолозите

Нека… още светят "черве-
ните" фенери на вратовете 
на някои от тях.

Медиите

Що се отнася до „прид-
ворните“ медии или до оне-
зи, които откровено прости-
ту… пардон, които се опита-
ха да манипулират общест-
веното мнение, те взеха ед-
ни пари, но се провалиха. 
Иначе нищо лично, просто 
бизнес. Какво да се прави. 
За някои представители на 
медийното братство пер-
верзният и грубият секс са 
начин на живот. 

Младите

Младите показаха, че ни-
кой от старите не говори на 
техния език. И наказаха бру-
тално старите. 

Старите муцуни в 
политиката

Те вече са умрели, но още 
не го знаят. Те са политиче-
ски зомбита.

Купеният вот

Уродливото дете на поли-
тическата класа у нас. Заче-
нато и родено от политици 
за политици. Купеният вот е 
жив и здрав и без него не 
могат повечето партии. Слу-
ги на един господар… Това 
са партиите, които слугуват 
на купения вот.

Предизборните програми

В повечето случаи чиста 
форма на словоблудство. 
Малцина от избирателите ги 
прочетоха. Малцина от кан-
дидатите - също. Но имаше и 
добри програми. Дано не 
останат само на хартия.

"Червените линии"

Остава ни да видим дали 
и този път и тези "червени 
линии", рамкиращи невъз-
можните партньорства, са 
написани със симпатично, 
бързоизчезващо мастило.

Българите в чужбина

Опашките и хаосът пред 
изборните секции в Турция 
за пореден път трябваше да 
скрият опашките и хаоса в 
САЩ, Англия и на много мес-
та в Европа. За кой ли път 
стана безпределно ясно, че 
политиците у нас не желаят 
българите в чужбина да гла-
суват. Затова с всеки прото-
кол от чужбина идваше и по 
един шамар. Или по някол-
ко. Всичките шамари изплю-
щяха по дебелите и охране-
ни бузи на определени по-
литически кръгове, които 
никога няма да допуснат 
създаването на избирате-
лен район „Чужбина“.

Истината е, че българите 
в чужбина обезсмислиха 
изцяло схемите и договор-
ките за гласуването в една 
конкретна страна зад гра-
ница.

Добрата новина

Хората показаха ясно, че 
искат промяна. Пределно 
ясно. Толкова ясно, че чак 
създателят на стабилността 
заговори за експертно пра-
вителство, за мир и за сми-
рение.

Героите

Всички, които отидоха до 
урните, за да покажат, че 
нещо зависи от тях. Те спа-
сиха демокрацията за поре-
ден път и счупиха доста от 
зъбите на купения вот.

СтрА ни цА 13 9-12 АПриЛ 2021

ТезА
Моят кратък  
следизборен анализ...

З А П О В Е Д
№ 175 / 06.04.2021 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА,чл.35 ал.1 от 
ЗОС, чл.88 от НРПУРОИ, протоколно решение № 81 при-
ето на 10-то заседание на Общинския Съвет гр.Сунгурла-
ре, проведено на 23.07.2020 г. и протоколно решение № 
65 прието на 9-то заседание на Общинския Съвет гр.Сун-
гурларе, проведено на 27.05.2020 г. 

З А П О В Я Д В А М:
І. Откривам процедура за провеждане на публичен 

търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти 
частна общинска собственост в Община Сунгурларе, 
обл.Бургас,както следва:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 7330 кв.м., със-
тавляващ УПИ І квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4041/05.12.2019 г., при начална цена 52044.00 
лв. без ДДС /Петдесет и две хиляди четиридесет и чети-
ри лева без ДДС/;

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейност площ 9310 кв.м., съста-
вляващ УПИ ІІІ квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4043/05.12.2019 г., при начална цена 66102.00 
лв. без ДДС /Шестдесет и шест хиляди сто и два лева 
без ДДС/;

3. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се гр. Сунгурларе, а именно: терен за производ-
ствени и складови дейности с площ 9690 кв.м., съста-
вляващ УПИ ІV квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4044/05.12.2019 г., при начална цена 68800.00 
лв. без ДДС /Шестдесет и осем хиляди и осемстотин ле-
ва без ДДС/;

4. Недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен терен за 
производствени и складови дейности с площ 3194 кв.м., 
съставляващ УПИ V квартал 115 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4045/05.12.2019 г., при начална цена 
22678.00 лв. без ДДС /Двадесет и две хиляди и шест-
стотин седемдесет и осем лева без ДДС/;

5. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 4919 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІ квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4046/05.12.2019 г., при начална цена 34925.00 
лв. без ДДС /Тридесет и четири хиляди и деветстотин 
двадесет и пет лева без ДДС/;

6. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5404 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІІІ квартал 116 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4049/05.12.2019 г., при начална цена 38368.00 
лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и триста шестде-
сет и осем лева без ДДС/;

7. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 8727 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІV квартал 116 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4050/05.12.2019 г., при начална цена 61963.00 
лв. без ДДС /Шестдесет и една хиляди и деветстотин 
шестдесет и три лева без ДДС/;

8. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-

водствени и складови дейности с площ 5475 кв.м., със-
тавляващ УПИ V квартал 116 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4051/05.12.2019 г., при начална цена 38873.00 
лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и осемстотин се-
демдесет и три лева без ДДС/;

9. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 4411 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІ квартал 116 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4052/05.12.2019 г., при начална цена 31319.00 
лв. без ДДС /Тридесет и една хиляди и триста и деветна-
десет лева без ДДС/;

10. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5289 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІІ квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4053/05.12.2019 г., при начална цена 
37552.00 лв. без ДДС /Тридесет и седем хиляди петсто-
тин петдесет и два лева без ДДС/.

11. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Съединение, м/у двата квартала, общ. 
Сунгурларе, а именно: дворно място с площ 671 кв.м., 
съставляващо УПИ ІІ квартал 24 по ПУП на селото, акту-
вано с АЧОС № 2830/05.06.2012 г., при начална цена 
3076.00 лв. без ДДС /Три хиляда седемдесет и шест ле-
ва без ДДС/.

ІІ. Утвърждавам тръжна документация за всеки имот 
по-отделно съдържаща : заявление за участие, заявле-
ние за липса на задължения към Общината, декларации 

-2 броя, проекто – договор, копие от скица, копие от акт 
за собственост, копие от лицензирана оценка, копие от 
заповедта за търга и копие от решение на Общинския съ-
вет

ІІІ. Цена на един комплект тръжни документи 0,2% от 
стойността на началната тръжна цена на обекта, не по-
малко от 50 лв. без ДДС, съгласно приложение по чл. 47, 
раздел ІІІ точка 2 от Наредба за определяне и админи-
стриране на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на Община Сунгурларе, платими в касата на Общи-
ната и се получават в стая № 23, І-ви /над партер/ етаж 
на Община Сунгурларе.

ІV. Депозитна вноска за участие в търговете е 10% от 
началната тръжна цена на всеки имот и се внася в каса-
та на Общината или по банков път по сметка BG 86 UNCR 
70003321757314, Уникредит Булбанк АД :UNCRBGSF

V. Оглед на имота – предмет на търга се извършва 
всеки работен ден с

представител на общината, след закупуване на тръж-
ната документация.

VІ.Търгьт ще се проведе на 27.04.2021 г. от 10.00 ча-
са в заседателната зала на Общината, І-ри /над партер/.

VІІ.Документи за участие в търга се приемат до 12.00 
часа на 26.04.2021 г. в деловодството на Община Сун-
гурларе, партерен етаж, в запечатан непрозрачен плик, 
адресиран и подпечатан.

VІІІ. Собствеността върху предмета на търга се прех-
върля след окончателното заплащане на предложената 
цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2 от НОР-
МДТ на Община Сунгурларе, стойността на разходите, 
направени от Общината за изготвянето на оценките, пла-
тими в седемдневен срок от датата на получаване на 
писмено уведомление, с което му предлага сключването 
на договор.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ : п
Кмет на Община Сунгурларе



Михаил КОЛЕВ

Волейболистите на „Неф-
тохимик 2010“ (Бургас) ще 
защитават титлата в Супер-
лигата, след като се нало-
жиха над „Левски“ (София) 
с 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 
23:25, 15:11) във втория по-
луфинален мач от серията. 
Двубоят се проведе в зала 
„Младост“. Така бургазлии 
ще играят деветия финал в 
историята си. Те ще се из-
правят срещу отбора на 
„Хебър“ (Пазарджик).

Денис Карягин завърши 
с 15 точки, а Жани Желяз-
ков - с 14. Валентин Брато-
ев и Илия Петков се отче-

тоха с по 12 точки, като 6 на 
Братоев са директно от на-
чален удар. Капитанът Ни-
ки Николов добави 11 точ-
ки за успеха. 

Мачовете на финала, ко-
ито ще определят шампи-
она в националната Супер-
лига за сезон 2020/2021, са 
на 11, 12, 15, 16 април. Евен-
туалната пета среща е на 
18 април. Във финала тимът 
от Пазарджик има домакин-
ско предимство, заради по-
доброто си класиране. 

Старши треньорът на 
„Нефтохимик“ Николай Же-
лязков заяви след успеха, 
че тимът му е успял с хлад-
нокръвие и сервис, но има 

още върху какво да се ра-
боти за финалния плейоф. 

„Смятам, че се получи ху-
бав двубой - труден и инте-
ресен. Искам да поздравя 
състезателите на „Левски“, 
играха силно. Очаквахме, 
че няма да се предадат. Иг-
раха освободено и добре, 
като и двата отбора дадоха 
най-доброто от себе си за 
момента. Имахме доста си-
туации, от които не се въз-
ползвахме. В крайна смет-
ка няма как всичко да вър-
ви перфектно. Радващото е, 
че в ключовите моменти в 
края и началният ни удар 
работеше добре. Успяхме с 
хладнокръвие и сервис да 
надиграем съперника. За 
финалния плейоф най-ва-
жното е да се концентрира-
ме. Има неща, върху които 
трябва да работим“, заяви 
Желязков. 

Два от стартовете на „Рън България“ ня-
ма да се състоят по програма. За по-късни 
дати, поради усложнената епидемична об-
становка в Бургаска област, се отлагат атле-
тическите пробези в Поморие и Сунгурла-
ре.

Атрактивните състезания ще се проведат 
през лятото. „Поморие рън“ трябваше да се 
проведе тази седмица – на 10 април. Новата 
дата е 12 юни. Първоначално стартът за „Сун-
гурларе рън“ беше предвиден за 17 април, 
но бегачите ще почакат до юли.

Първите две състезания от веригата „Рън 
България“ се проведоха по график – на 28 
март в Луковит и на 2 април в Дупница.

Победители станаха угандиецът Исмаил 
Сенанджи, Мирослав Спасов, балканската 
шампионка Маринела Нинева и национална-
та шампионка на планинско бягане – дълга 
дистанция Надежда Ангелова.

Домакини на веригата „Рън България“ са 
още Ямбол, Цариброд, Бистрица, Пазарджик, 
Кюстендил (с маратон и полумаратон), Сту-
дентски град, Дряново и Правец.

Отлагат два старта от „Рън 
България“ заради COVID-19 

„Нефтохимик“ ще защитава титлата

Чф

ВОЛЕЙБОЛ

Cтра ни ца 14 9 - 12 аПриЛ 2021

Шампионите ще се изправят 
срещу „Хебър“ (Пазарджик)

ФУтБОЛ

Михаил КОЛЕВ

„Нефтохимик“ (Бургас) сът-
вори истинска сензация в 
шампионата на Втора лига. 
„Шейховете“, които са по-
следни в класирането, успя-
ха да победят лидера „Пи-
рин“ (Благоевград) като до-
макини. Успехът е още по-
сладък, тъй като бургазлии 
завършиха мача с девет ду-
ши, след червени картони на 
Костадин Христов и Николай 
Костов, а освен това „Наф-
тата“ изоставаше в резулта-
та. Още в 4-ата минута „ор-
летата“ поведоха чрез попа-
дение на Гурам Гощелиани. 
Въпреки това играещият все 
по-силно напоследък тим на 
Людмил Киров не загуби вя-
ра и с два гола на Мохамед 
Брахими през второто полу-
време обърнаха развоя на 
срещата, за да се поздравят 
с трите точки. 

„Много сме щастливи от 
важната победа, постигната 
срещу първия в класиране-
то, и то по толкова труден на-
чин. Играчите се раздадоха 
максимално, показаха из-
ключително мъжество и ха-
рактер, затова и съвсем за-
кономерно се поздравихме 

с успеха. Въпреки всички 
трудности вярваме, че ще се 
спасим от изпадане. С оглед 
на игрите ни напоследък има-
ме пълното основание да 
смятаме, че това е напълно 
постижимо“, заявиха от ръ-
ководството на „шейхове-
те“. 

Разликата с предпослед-

ния - „Янтра“ (Габрово), вече 
е скъсена на едва две точки. 
Двата тима предстои да се 
срещнат в директен сблъсък 
за оцеляване на 29 април. 

Следващата среща на „Неф-
тохимик“ е на 14 април. Тога-
ва от 17 часа отборът на Лю-
дмил Киров приема „Струм-
ска слава“ (Радомир).

Девет „шейхове“ биха 
лидера „Пирин“

ОБЯВа

„БИС ИНВЕСТ“ ЕООД 
уведомява за инвестици-
онно предложение: "Из-
граждане на временен 
паркинг в УПИ XII-2568, 
кв.64, по плана на ПЗ "Се-
вер", гр.Бургас"

О Б Я В А

На основание чл.18/2/  от  Наредба  за условията и реда за упражняване правата на собственост в 
търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна 
дейност от Община Бургас   и  Решение  № 118 / 08.04.2021г на Управителя, обявява търг с явно над-
даване за отдаване под наем на помещения собственост на “БУРГАСБУС” ЕООД  гр.Бургас при след-
ните условия:  

Обект
№ адрес Вид  на   имота Площ  

кв.м.   

Начална   
цена в лв   
без ДДС    

Размер на  
депозита 
в лева       

Стъпка за   
наддаване 
в лева

Цена на  
тръжни до-
к у м е н т и 
без ДДС                                                                       

1.1 ул.”Индустриална” 4    услуги  /сервиз/ 488  588       1764 59 110
1.6 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      52 260 780 26 110
1.7 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      120 360 1080 36 110
1.16 ул.”Индустриална” 4    склад 36 130 390 13 110
1.20 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      29 17 51 2 110
1.22 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      470 470 1410 47 110
2.1 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 

продажба на билети
4+4 275 825 28 110

2.3 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 
продажба на билети

4+4 275 825 28 110

2.5 Автогара”Запад” услуги  /сервиз/ 387 1006 3018 100 110
2.8 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 

продажба на билети
4+4 275 825 28 110

2.9 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 54 460 1380 46 110
2.11 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 87 900 2700 90 110
2.14 Автогара”Запад” открита площ 11 55 165 17 110
2.17 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 40 400 1200 40 110
2.22 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 23 276 828 27 110
5.4 Aвтогара Средец пом. за търг.д-ст 118 185 555 19 110
7.2 Авт.Изгрев площ 1 150 450 15 110

Търгът ще се проведе на 27.04.2021г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД 
гр.Бургас  ул “Индустриална” № 1.     

Тръжна   документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на  обява-
та  от 09.00 до 11.30ч  и от 12.30 до 15.00ч  в  касата на дружеството.

Депoзитът за участие се заплаща  до 26.04.2021г.
Оглед на обектите  се извършва всеки   работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване 

на обявата, след представяне на  документ за закупена документация за участие в търга.
Срокът за отдаване под наем на помещенията е три години.   
Телефон за допълнителна информация  088 678 8394.

ПОКАНА

На основание чл.21 ал.1 от Устава на ЗПК 
„Каблешково” гр.Каблешково, област Бургас, 
община Поморие ,  УС свиква редовно годиш-
но  отчетно изборно  събрание   на  
24.04.2021год./събота/от 8.00 часа в админи-
стративната сграда на кооперацията при след-
ния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.Годишен доклад за дейността на коопера-

цията за 2020 год. Докладва: Председателя на 
УС

2.Годишен финансов отчет на кооперацията 
за 2020 година. Докладва: Гл.счетоводител

3.Отчет на дейността на Контролния съвет за 
2020 год. Докладва: контр.съвет 

4. Утвърждаване решение на УС на ЗПК „Каб-
лешково” за разпореждане с ДМА,собственост 
на кооперацията. Докладва: Председателя

5. Промяна на седалище и адреса на упра-
вление на ЗПК „Каблешково“. Докладва: Пред-

седателя
6.  Промяна предмета на дейност на ЗПК „Каб-

лешково“. Докладва : Председателя
7. Приемане на нов устав на ЗПК „Каблешко-

во“, съгласно взетите решения. Докладва: Пред-
седателя

8. Избор на ръководни органи на ЗПК „Каб-
лешково“ -  председател на Кооперацията, Уп-
равителен и Контролен съвет. 

При липса на кворум   събранието се провеж-
да  eдин  час по-късно  при същия дневен ред , 
независимо от броя на присъстващите , съглас-
но  чл.17 ал.2 от Закона за кооперациите.

При промяна на епидемичните мерки събра-
нието ще бъде отложено и отново насрочено, 
за което ще бъдете допълнително уведомени.

За живущите в гр. Бургас се осигурява транс-
порт от начална спирка площад „Кирил и Мето-
дий” . Тръгване в 7.00 часа .

  За живущите в с.Лъка тръгване в 7.20 часа 
от центъра на селото.

От Управителния съвет

ОБЯВа

На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг 
и чл.58 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и от-
читане на общинския бюджет  Община Царево обявява 
провеждане на обществено обсъждане на намерение-
то да реализира инвестиционен проект чрез поемане 
на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ" чрез Българска ин-
вестиционна и координационна платформа за градско 
развитие и установяване на механизъм за взаимодейст-
вие между страните във връзка с разширени възмож-
ности за финансирането на инфраструктура в Бълга-
рия.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, 
организирам общественото обсъждане чрез предоста-
вяне на писмени мнения и становища на официалната 
електронна поща на Община Царево: tsarevo@gmail.
com в срок до 15.05.2021 г. Материалите за публичното 
обсъждане са публикувани на официалния сайт на об-
щина Царево www.tsarevo.org

за РЕКЛаМа
056 82 54 35
 0897 897 149
www.faragency.bg 
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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„Черноморски фар“

Мария Бакалова полу-
чава почетен "Аскеер" за 
посланик на българското 
актьорско майсторство и 
международна изгрява-
ща звезда. Решението е 
на управителния съвет на 
фондация "А'Аскеер".

Отличията за постиже-
ния в театралното изку-
ство ще бъдат връчени от 
фондацията "А'Аскеер" в 
театър "Българска армия" 
за 30-и път на 23 май 2021 
г., в навечерието на праз-
ника на българската пис-
меност, духовност и кул-
тура.

Почетен "Аскеер" се да-
ва от 2007 г. - за творческа 
чест и принос в развити-
ето на театралното изку-
ство. Не се присъжда вся-
ка година, а при специал-
ни случаи.

"Ние високо оценяваме 
постижението и световния 
успех на младата актриса 
Мария Бакалова - Награ-

да за най-добра поддържа-
ща роля на Националният 
съвет на кинокритиците в 
САЩ, британската Награ-
да за поддържаща роля от 
"Изборът на критиците" и 
номинациите й във воде-
щите категории на награ-
дите "Златен глобус" и на-
градите "Оскар", казват от 
"А'Аскеер".

"Мила Мария, моля Ви, 
приемете този почетен 
"Аскеер" за това, че постиг-
нахте нещо недостижи-
мо до този момент за ни-
кой български актьор пре-
ди Вас. За това, че бяхте 
и ще бъдете оценявана от 
личности от световна ве-
личина, свързани с наша-
та професия и вече полу-
чихте най-висока оценка 
за Вашия труд и талант". 
Това се казва в писмото, 
което Бакалова вече е по-
лучила, заедно със стату-
етката.

"Вероятно вече знаете, 
че по пътя Ви ще има много 
негативен шум, но вие слу-
шайте тишината! Там се 
крият отговорите! Там съ-
ществуват милиони човеш-
ки същества, които без-

мълвно ви харесват и одо-
бряват това, което прави-
те. Там са хората, в чиято 
мечта живеете! Не ги раз-
очаровайте! Бъдете смела, 
вдъхновена и вдъхновява-
ща! На добър час и попъ-
тен вятър, мила Мария!", 
пише още в писмото.

"Почетният "Аскеер" за 
Мария Бакалова е при-
знание от родината й за 
таланта на успешна ак-
триса от Източна Европа, 
започнала развитието си 
в българската театрална 
школа, в която има споро-
ве между различни вкусо-
ве, но винаги всички са се 
радвали на успеха на та-
лантливите българи", каза 
Кирил Вълчев, генерален 
директор БТА. Национал-
ната информационна аген-
ция на България е основен 
медиен партньор на 30-ото 
юбилейно издание на на-
градите "Аскеер".

Мария Бакалова е пета-
та актриса от Източна Ев-
ропа, номинирана след 
55-годишно прекъсване - 
за "Оскар" за главна или 
поддържаща женска ро-
ля в близо 100-годишната 

история на престижните 
холивудски награди. Пре-
ди нея това са родената 
във Варшава естонка Ми-
лица Кориус за "Големият 
валс" през 1937 г. и Кати-
на Паксину от Гърция, ко-
ято получава "Оскар" за 
поддържаща роля в "За 
кого бие камбаната" през 
1943 г. Двете номинирани 
за главна женска роля са 
Мелина Меркури от Гърция 
за "Никога в неделя" (1961) 
и Ида Каминска от Полша 
за "Магазин на главната 
улица" (1966).

"Мария Бакалова е пър-
вата българска актриса с 
номинация за "Оскар". Тя 
носи духа на региона, къ-
дето се е зародил театъ-
рът с дитирамбите в пие-
сите в чест на Дионис в 
древна Гърция, и на Бъл-
гария, в която се разви-
ват школи на последова-
тели на големи имена на 
велики школи в това изку-
ство - от Станиславски до 
Брехт. Затова Мария Бака-
лова заслужава след "Ас-
кеер" да получи и "Оскар", 
каза още генералният ди-
ректор на БТА.

„Черноморски фар“

В Седмицата на гора-
та любопитни кадри от 
Странджа пусна Дико 
Патронов, един от доайе-
ните в опазването на гор-
ските ресурси. Той споде-
ли в социалната мрежа 
кадър не е от красотите 
на планината, а от род-
ното му Малко Търново 
– разцъфнала магнолия, 
покрита със сняг. На 8 
април. В коментари хора 
споделят, че такъв април 
не помнят. По това време 
на годината в Странджа 
е валяло дъжд, но не и 
сняг.

За да остане верен на 
себе си, Патронов добави 
и снимки от заснежена-
та гора: „Нормално око-
ло 4-5 април трябваше да 
започне разпукването на 

пъпките и разлистването 
на гората. Но тази година 
тя "спи"! Значи природния 
предсказател е "посъвет-

вал" гората да си трае, въ-
преки че щъркелите прис-
тигнаха. Велика приро-
да!“, коментира той.
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в бургас

Сняг покри 
разцъфтяла магнолия

Мария Бакалова получава 
почетен „Аскеер“

В МАлко 
ТърноВо 

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

www.faragency.bg за РЕКЛаМа
056 82 54 35
0878 424 698
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