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Родители си отдъхват - 
децата са в клас

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 16 април

Стр. 3

Багери на плаж 
„Смокиня“, започва 

проверка
Стр. 3

ЦИК обяви 
имената на 
депутатите 

В пандемията ДжИпИта  
хвърлят престИлКИ 

2-3u

Дона МИТЕВА

Покрай едногодишното ходене 
по мъките, свързани с пандемия-
та от коронавирус, все по-често 
се чуват оплаквания от бургаз-
лии, а и от хора, живеещи в дру-
ги населени места от областта, че 
личните им лекари се отказват да 
практикуват.

Някои даже се оплакват, че ос-
тават неприятно изненадани, ко-
гато при нужда звънят на джипито 
си и от телефонния разговор раз-
бират, че са останали без личен 
лекар, защото са се пенсионира-
ли или по друга причина са пре-

установили да практикуват.
За това колко лични лекари са 

се отказали да работят през годи-
ната на изпитание попитахме д-р 
Петко Желязков, председател на 
Сдружението на семейните лека-
ри в Бургас. Той бе категоричен, 
че в сдружението не се води та-
кава статистика. „Аз лично знам 
за един колега, който се пенси-
онира, но дали има още такива 
и колко са, няма как да кажа“, 
обясни той. Не можа да отговори 
и на това дали заради ковид-си-
туацията има негови колеги, кои-
то предпочитат да спрат да прак-
тикуват.

намалява броят на 
семейните лекари

кРай!

турски бизнесмени искат да изградят  
модерен стадион на мястото на сегашния ни 

ръководството на „Черноморец“: 
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От вчера заведенията могат вече да посрещат своите клиенти в закритите си 
части при капацитет 50% и до 23 часа.

Така изглеждаха част от бургаските заведения в неделния ден, външните им 
части бяха окупирани от зажаднели за слънце и социални контакти клиенти. 
Дистанцията бе почти нулева.
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Дона МИТЕВА

Покрай едногодишно-
то ходене по мъките, 
свързани с пандемията 
от коронавирус, все по-
често се чуват оплаква-
ния от бургазлии, а и от 
хора, живеещи в други 
населени места от об-
ластта, че личните им 
лекари се отказват да 
практикуват.

Някои даже се оплак-
ват, че остават неприят-
но изненадани, когато 
при нужда звънят на 
джипито си и от теле-

фонния разговор разби-
рат, че са останали без 
личен лекар, защото са 
се пенсионирали или по 
друга причина са преус-
тановили да практику-
ват.

За това колко лични 
лекари са се отказали 
да работят през година-
та на изпитание попи-
тахме д-р Петко Желяз-
ков, председател на 
Сдружението на семей-
ните лекари в Бургас. 
Той бе категоричен, че в 
сдружението не се води 

„Черноморски фар“

Има активизиране и 
разпращане на нов вид 
фалшиви електронни съ-
общения от името и/или с 
логото на „Български по-
щи“ ЕАД, алармират от  
дружеството. В тях се ин-
формира „получателя на 
пратка“, че е заявен гре-
шен адрес на доставка и 
за да се коригира адреса, 
клиентът трябва да запла-
ти определена сума.

От дружеството обръ-
щат внимание, че не из-
пращат тези съобщения, 
не изискват по имейл за-
плащане на такси за дос-
тавка, освобождаване от 
митница, корекция на ад-
рес и др. „Български по-
щи“ ЕАД не провежда ан-
кети или игри, не раздава 
награди, и при никакви 
поводи не изисква лични 
данни от дебитна или кре-
дитна карта“, се казва в 
съобщението от пощите.

Георги РУСИНОВ

Полицията се е самосези-
рала след публикацията и об-
щественото недоволство сре-
щу опита бездомното куче 
Рижко да бъде скалпирано. 
Инцидентът е от миналата 
седмица. Тогава неизвестни 
в квартал „Победа“, познат 
като Комлука, извършиха 
зверската постъпка над до-
бродушното старо куче, кое-
то намира спасение при хо-
рата, които го хранят всеки 
ден. Семейството от бани-
чарница в квартала се свърз-
ва с Маргарита Пеева от 
ANIMAL-SOS BURGAS. Пос-
ледват хирургични интервен-
ции, които спасяват живота 
на Рижко. 

Когато „Черноморски фар“ 
публикува новината за гнус-
ното деяние в Комлука, об-
ществеността реагира ярост-
но. Благодарение на банкова-
та сметка, която публикува-
хме и ние, средствата за ле-
чението на Рижко са събра-
ни. Това обясни Маргарита 
Пеева пред наш репортер.

„Рижко е в стабилно общо 
състояние. Взима много сил-
ни антибиотици и се молим 
тъканите да могат да се зале-
пят под кожата. Правим как-
вото трябва от медицинска 
гледна точка и като грижа. 
Много е кротък. Тези дни има-
ше гости деца. Абсолютно ан-
гелче е това животинче. Не-
обходимите средства се съ-
браха за лечението и сметка-
та му е платена. Дори има 
достатъчно още за последва-
щи процедури. Безкрайно 
благодарни сме на хората, 
които помогнаха на Рижко“, 
коментира тя.

Засега бездомното куче ще 
остане в приюта докато се 
възстанови напълно. С „Чер-
номорски фар“ вече се свър-
заха желаещи да осиновят 
кучето, но Пеева е категорич-
на, че за момента е по-добре 
при тях.

„Не знаем какво ще се слу-
чи с раната, защото виждате, 
че е нещо страшно. Имаше и 
некротирала тъкан, която се 
наложи да бъде ампутирана. 
Докторите направиха всичко 
необходимо. От тук нататък е 
божа работа“, обясни още 
собственикът на приюта в 
квартал „Рудник“.

Пеева заяви, че и тя ще по-
даде жалба срещу неизвес-
тен извършител за бруталния 
акт срещу Рижко.

„Това е много страшно. 
Жалкото е, че винаги страдат 
добродушните животни. Чо-
вешката психиатрична помия 
се излива най-често срещу 
беззащитните“, разочарова-
на завърши тя.

„Черноморски фар“

За среща с министъра на 
здравеопазването настоя-
ват от обединение „Бъдеще 
за туризма“ (ОБТ) – най-го-
лямото сдружение на туро-
ператори и туристически аг-
енти в България. Повод за 
нея е забраната за автобус-
ните екскурзии до края на 
месеца, наложена със Запо-
вед от 8.04.2021 г. на проф. 
Костадин Ангелов.

„Великденските празници 
наближават и наложеният 
мораториум върху органи-

зираните пътувания с авто-
бус ще доведе до нови загу-
би за бранша. Бихме искали 
да изясним някои неясноти 
в заповедта на министър Ан-
гелов и още веднъж да на-
помним, че повече от една 
година се нарушава правото 
ни на защитен и гарантиран 
от чл.16 на Конституцията 
труд. От миналата година 
всички стопански субекти в 
сектора са поставени в из-
ключително тежка и зависи-
ма от държавни помощи по-
зиция“, изтъква Павлина 
Илиева, председател на 

сдружението.
От организацията отново 

настояват за съгласуваност 
и предвидимост на всички 
мерки, които касаят тури-
зма. От срещата с министър 
Ангелов ОБТ очаква отваря-
не на пътуванията с органи-
зиран транспорт в страната 
и чужбина преди края на ап-
рил.

Премахване на задължи-
телния PCR-тест при влиза-
не в България или замяната 
му с антигенен тест и ясен 
механизъм за въвеждане на 
тази мярка по примера на 

много европейски страни, 
за които туризмът е водещ 
отрасъл в икономиката.

Намаляване на твърде ви-
соката цена на PCR-тесто-
вете за българските гражда-
ни или въвеждането на пре-
ференциални цени за туро-
ператорите, като организа-
тори на групови пътувания.

Ясна стратегия за серти-
фициране на ваксинирани-
те, преболедувалите и с на-
личие на антитела българ-
ски граждани.

Няма правна логика в за-
дължаването на тези групи 

от хора да предоставят PCR-
тест или бъдат поставени 
под карантина, подчертават 
от сдружението.

Те настояват също за от-
варяне на коридор за вакси-
ниране на заетите в туризма 
български граждани, което 
ще превърне страната ни в 
сигурна и привлекателна ту-
ристическа дестинация. 

Не на последно място 
ОБТ настоява за одобрение 
и прилагане на предложе-
ния от Сдружението прото-
кол за работа в COVID-19 
среда.

Автобусните екскурзии за 
Великден са под въпрос

Полицията издирва  
опиталите да скалпират Рижко

Пак фалшиви 
съобщения 
от името на 
„Български 

пощи“

Намалява броят на 
семейните лекари
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

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).

Силвия ШАТЪРОВА

Централната избирател-
на комисия обнародва 
имената на всички депута-
ти за 45-ото Народно съ-
брание след като кандида-
тите, избрани от повече от 
един район, обявиха окон-
чателно от кой предпоче-
тен район ще влязат.

От 2-и МИР - Бургас (14 
мандата) ГЕРБ-СДС Любен 

Дилов, Ивелина  Василева, 
Деница Николова, Дими-
тър Бойчев

„Има такъв народ“: Ивай-
ло Вълчев, Александър 
Марков, Димитър Гърдев

„БСП за България“: Пе-
тър Кънев,Тодор Байчев

ДПС: Севим Али и Еше-
реф Ешереф 

„Демократична Бълга-
рия-обединение“: Димитър 
Найденов

„Изправи се! Мутри 
вън!“: Живко Табаков, Дра-
гомир Ошавков.

Извън статистиката в по-
следния момент заради 
сложни математически из-
числения по системата 
„Хеър-Ниймайер“ изборни-
ят остатък отиде при „Из-
прави се! Мутри вън!“, кои-
то получиха още един ман-
дат в Бургас и се оказаха 
големите печеливши тук, 

които с 5,89% пратиха два-
ма депутати в 45-ото НС. 
Запознати с изборния про-
цес коментират, че точно 
Мая Манолова е предло-
жила тази система преди 
време и сега нейната фор-
мация се оказа печелив-
ша, защото остатъкът от 
гласове отива при партия-
та с най-малко проценти. 
Големите губещи в Бургас 
се оказаха БСП, те се раз-

делиха с третия си мандат 
и така проф. Юлия Йорго-
ва няма да е депутат.

По предварителни данни 
на 15 април президентът 
ще свика първото заседа-
ние. 

Дали тези 14 народни из-
браници ще се окажат де-
путати за един ден, или ще 
имат дълъг парламентарен 
хоризонт, предстои да се 
разбере. 

Таксата на то
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хвърлят престилки 
такава статистика. „Аз 
лично знам за един ко-
лега, който се пенсиони-
ра, но дали има още та-
кива и колко са, няма 
как да кажа“, обясни 
той. Не можа да отгово-
ри и на това дали зара-
ди ковид-ситуацията 
има негови колеги, кои-
то предпочитат да спрат 
да  практикуват.

От Регионалната 
здравна каса направиха 
справка. По техни данни 
в края на 2019 година, 
когато нямаше никакви 
индикации за коварния 
вирус, индивидуалните 
и групови практики за 
първична медицинска 
помощ в областта са би-
ли 209. Към момента тех-
ният брой е 202.

Като основна причина 
за намаляването от ин-
ституцията посочват на-
вършване на пенсионна 
възраст. И другата е 
смърт на юридическото 
лице. Това е по норма-
тивни документи.

Останалите мотиви си 
остават чисто човешки 

и лекарите, ако има та-
кива, които са се отка-
зали по  други причини 
не са длъжни да ги спо-
делят публично. 

Лошото е за пациенти-
те, които и без това са 
достатъчно стресирани 
от всичко, което ни връх-
летя около COVID-19.

цик обяви имената на депутатите 

Най-голям е делът на лекарите във възрасто-
вата група 55 - 64 години - 482, или 35.4%. Мла-
дите практикуващи лекари - на възраст до 35 
години, са 174, или 12.8%, а най-възрастните (на 
65 и повече години) - 236, или 17.3%.

Най-голям е делът на общопрактикуващите ле-
кари - 204, или 15.0% от всички практикуващи ле-
кари в областта, следвани от практикуващите Пе-
диатрия - 101 или 7.4%, Акушерство и гинеколо-
гия - 93 или 6.8%, Анестезиология и интензивно 
лечение и Хирургия (по 74 или 5.4%), Нервни бо-
лести (72 или 5.3%) и Кардиология - (71 или 5.2%). 
Това сочи справката от НСИ за 2019 година.Д-р Петко Желязков

кРИМИ

Задържаха 
крадци на 
телевизор и 
кученце

Служители от Първо 
районно управление – 
Бургас са установили 
извършителите на краж-
ба на телевизор и 4-ме-
сечно кученце от порода-
та „Джак Ръсел“, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Кражбата е 
осъществена от двама 
28-годишни криминално 
проявени бургазлии в 
дома на 24-годишна бур-
газлийка на улица 
„Московска“. Те са напра-
вили пълни самопризна-
ния и върнали кученцето 
и телевизора. Работата 
по случая продължава.

Стабилно 
почерпен 
шофьор 
спряха в 
карнобат

Полицаи от Районно 
управление – Карнобат са 
установили стабилно 
почерпен шофьор зад 
волана, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
В малките часове на 12 
април те спрели за про-
верка на карнобатската 
улица „Св. св. Кирил и 
Методий“ лек автомобил 
„Фолксваген Каравел“, 
управляван от 56-годи-
шен мъж от сунгурлар-
ското село Климаш. 
Установили, че същият 
шофира след употреба на 
алкохол. Тестът с дреге-
ра отчел 2.97 промила. 
Водачът отказал да даде 
кръвна проба и е задър-
жан за срок до 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо производство.

Телета, 
прасета и 
кокошки 
загинаха в 
пожар

Две телета, четири пра-
сета и 15 кокошки са 
загинали в пожар, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. В Районно 
управление – Камено е 
получено съобщение за 
горяща дървена стопан-
ска постройка, разполо-
жена в село Братово, соб-
ственост на 67-годишен 
мъж от селото. Огънят е 
потушен от един проти-
вопожарен автомобил и 
двама огнеборци – от 
инцидента постройката с 
обща площ около 150 
кв.м изгоряла напълно 
заедно с животните, 
намиращи се в нея. 
Причините за пожара, 
както и стойността на 
нанесените щети са в 
процес на изясняване от 
служители на Районно 
управление – Камено.

КРАЙ!

„Черноморски 
фар“

На 14 април 2021 
година се навършват 
200 години от рожде-
нието на Георги Стой-
ков Раковски. Този 
велик българин често 
остава в сянката на 
Левски и Ботев, но 
напоследък получава 
все повече внима-
ние, включително в 
учебниците по исто-
рия, което е напълно 
заслужено. Неверо-
ятно е, но е факт, че 
той успява да създа-
де в умален мащаб 
още преди Освобож-
дението нещо като 
първична конститу-
ция, правителство и 
дори армия на несъ-
ществуващата тогава 
държава България, с 
помощта на еми-
грантската ни общ-
ност.

В чест на големия 
будител и идеолог, 
родоначалник на на-
ционалното револю-
ционно движение, на 12 
април, понеделник, от 
18:00, в зрителната зала 
на новата Библиотека, 
проф. дфн Калина Лукова 
представи „С перото и със 
сабята“ – слово за Георги 

Раковски.
На 14 април, през целия 

ден, всеки може да отдаде 
почит и признателност 
към големия български ре-
волюционер и да положи 
цвете пред паметника му 
в Морската градина.

Георги РУСИНОВ

Регионалната екоинспек-
ция ще извърши проверка 
на плаж „Смокиня“. Пово-
дът е появилите се в недел-
ния следобед в социалните 
мрежи и медиите снимки и 
видеа на тежки машини на 
ивицата. От РИОСВ-Бургас 
заявиха пред репортер на 
„Черноморски фар“, че ка-
зусът ще бъде проверен.

„Няма сведения за разру-
шени дюни. Това са сезон-
ни дейности на концесионе-
рите. През пролетта и есен-
та правят диги, за да пред-
пазят ивицата от разруше-
нията на морето. Катего-
рично обаче колегите ще 
проверят има ли навлизане 
в дюните. Концесионерите 

ни уведомяват винаги, кога-
то правят диги. В случая съ-
що е така. Освен нас се 
уведомява и Басейнова ди-
рекция, Министерството на 
туризма и Общината. Тези 
дейности от страна на кон-
цесионера са подготовка 
за летния сезон“, обясниха 
от екоинспекцията в Бур-
гас.

Пред камерата на Нова 
ТВ концесионерът Иван 
Алексиев, който стопанис-
ва плажа от 16 години обяс-
ни, че категорично няма 
разрушени дюни. Ден пре-
ди да започне дейностите е 
наел оторизирана фирма 
по кадастър, която е поста-
вила колчета на разстояние 
два метра и половина от 
дюните. Заради бурното мо-

ре през зимата и разруше-
нията, които е нанесло на 
заведенията, е взето реше-
ние да се съборят и на тя-
хно място да се построят 
нови със съществуващите 
разрешения.

Потърсихме и Окръжна 
прокуратура – Бургас за то-
ва дали по случая има заве-
дено досъдебно производ-
ство. От там ни отговориха, 
че се изчаква проверката 
на РИОСВ-Бургас и към то-
зи момент такова няма.

Припомняме, че недалеч 
от „Смокиня“ бе случай с 
разрушени дюни в начало-
то на 2019-а. Стигна се и до 
съд, но делото беше пре-
кратено, защото дюната се 
оказа, че не е разрушена, а 
само повредена.

Багери на плаж „Смокиня“, 
започва проверка
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Бургас чества 200 години от 
рождението на Раковски



Дона МИТЕВА

Учениците от 1 до 4 клас 
се върнаха  в училище. 
Същото направиха и три 
класа от по-големите уче-
ници на ротационен прин-
цип - на чиновете седнаха 
7, 8 и 10 клас.

От 26 април се връщат 
5, 9, 12 клас, ако ситуация-
та позволява. За дванаде-
сетокласниците това е на-
ложително, тъй като за тях 
учебната година приключ-
ва в средата на май. На 17 
май предстои да се върнат 
6 и 11 клас.

По думите на инж. 
Виолета Илиева, начал-
ник на Регионалното уп-
равление на просветата в 
Бургаска област, учебните 
занятия са започнали без 
усложнения. 

„Моите двама сино-
ве – Боян – 2 клас в 
Музикалното, и  Момчил 
в Математическата, оти-
доха на училище с голя-
мо удоволствие. Радват 
се на присъствените ча-
сове. Да си призная чест-
но, и аз се радвам, защо-
то при онлайн обучението 
вкъщи прилича на лабора-
тория на НАСА. Учителката 
по пиано на малкия  иска 
да се виждат клавишите и 
нотите. Учебен час съм сто-
яла права с вдигнати  ръце 
с камера.

 По математика на голе-
мия ми син пък трябва да 
са включени две камери 
– едната върху ученика, а 
другата насочена към те-
традката, в която пише. 
Аз също работя онлайн. 
И когато тримата сме  ед-
новременно, просто нета 
не стига. Забиват устрой-
ства. Да не говорим, че 
малкият невинаги се спра-
вя сам“, разказва Стела 

Найденова, преподавател 
в университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“.

По нейни думи, в разго-
вори с нейни колеги и роди-
тели на ученици вече има 
и оплаквания за повишава-
не на диоптрите на децата, 
които са с очила.

Една част от навиците 
на подрастващите са по-
ставени на сериозни из-
питания с ученето от дома. 
Защото все пак можеш да 
си в час и докато си в лег-
лото. Учителят просто да 
ти приказва урока, докато 
подремваш. Не че и в клас 
няма спящи ученици.

„Моето мнение и като ро-
дител, и като преподавател 
е, че онези, които желаят 
да учат, го правят и в при-
съствена, и в онлайн сре-
да. Това важи за учени-
ци и за студенти. Въпрос 
на мотивация“, заключава 

Найденова. А техническото 
оборудване за семейство-
то й е истинско предизви-
кателство. Както и отговор-
ността на родителите към 
дистанционното обучение 
на децата им.

В училище „Христо 
Ботев“ в село Череша, об-
щина Руен, всички ученици 
вече са в клас. Те са общо 
29 деца. „Направили сме 
организация, така че уче-
ниците от 5 до 7 клас вли-
зат в час в 7.45, а от нача-
лен етап - от 8. Така не се 
засичат по време на меж-
дучасията. Осигурена е 
нужната дистанция в клас, 
дезинфекция и всичко не-
обходимо“, обяснява ди-
ректорката Айтен Вели. 

Тази учебна година по 
нейни думи е по-лесно и 
на ученици, и на учители, 
защото ползват електрон-
ни учебници. Има добър ин-

тернет, токът не спира.
„По време на онлайн обу-

чението имахме болна от 
COVID колежка, за радост 
- изкара го леко и препода-
ваше от дома. Имахме още 
една, която бе карантини-
рана, но отново без про-
блем се справяше“, раз-
каза Вели. 

Само две деца – от ром-
ски произход, са били без 
електронни устройства. 
Дадени са им от училище. 
Малкото – трети клас, е ви-
кано в училище, за да се 
научи да работи онлайн, 
защото и родителите му 
не се справят. Сега смело 
може да се твърди, че дете-
то е интегрирано към учеб-
ния процес. Другото моми-
ченце, седмокласничка, се  
справя сама .

От двете ромски махали 
на Карнобат децата като 
за първи ден са в класните 

стаи. Това потвърди медиа-
торката Гергана Демирева. 
„Много ги е страх хората, 
кварталите са пълни с бо-
лни от корона. Но те нямат 
пари да отидат да си пра-
вят PCR тестове. Според 
мене трябваше всяка об-
щина сама да прецени 
кога да тръгнат учениците 
присъствено. Но това си е 
само мое мнение“, казва 
Демирева.

Ако се съди по думите й, 
че първо, има много болни 
и второ, че всички много 
се страхуват, нищо чудно 
до края на седмицата ен-
тусиазмът от присъствено 
обучение в ромските ма-
хали на Карнобат съвсем 
да спихне.

Не са малко и родители-

те, които сложиха прежде-
временно ключ като бижу 
на врата на децата си и ги 
оставиха сами да се гри-
жат за себе си докато те 
са на смяна. Няма как те 
да не се радват на завръ-
щането им в клас.

Други семейства, къде-
то има ученици и учители 
и стаите не са достатъчни, 
та се налага мама или тат-
ко да преподават от кори-
дора, са направо щастли-
ви от избавлението да ви-
сиш часове в малкото по-
мещение.

Със сигурност радост-
та от живия контакт я има 
сред подрастващите. Няма 
как и техните родители да 
не си отдъхват от дистан-
ционното обучение.
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Родители си отдъхват – децата са в клас

ОБЯВА
"ЕКО КАМП" ЕООД уведомява за инвестиционно предложение: 

"ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на ваканционно селище с към-
пинг единици (палатки, мобилни къщи, бунгала, каравани, кемпери, 
паркинг, басейни, зона за спорт, обслужващи сгради и ресторант в 
ПИ 48619.12.602, 48619.15.102, 48619.15.1031, 48619.15.1034, 
48619.15.1037,  48619.15.1044, 48619.15.1047, 48619.15.1050,  
48619.15.1063,  48619.15.1064, 48619.15.1075, 48619.15.1061, 
48619.15.1040, 48619.15.1041,  48619.15.1042, 48619.15.1053, 
48619.15.1056, 48619.15.1059 и 48619.15.1068, всички разполо-
жени в землището на гр. Царево.

Второкласникът Боян по време на занятие
Марина река  - класна стая в гората.“Родителят тряб-

ва да е отговорен колкото може повече децата да са 
сред природата“, казва Стела Найденова, предоста-
вила снимките

Отворено писмо са из-
пратили до Здравното и 
Просветното министер-
ство, Съвета за електрон-
ни медии и до Държавната 
агенция за закрила 
на детето  психологът  
Борис Савов и логопедът 
Костадинка Кънчева. Те 
алармират за голям брой 
случаи, при които вслед-
ствие на прекомерно гле-
дане на екрани в ранна 
детска възраст (0-3 г.), не-
зависимо от формата и съ-
държанието, в това чис-
ло телевизори, таблети, 
телефони, интернет кана-
ли за видеосподеляне и 
излъчване, се наблюда-
ва изоставане в психиче-
ското развитие и говора 
на децата. 

„Стигнахме до заключе-
нието, че излагането на 
деца пред екранно влия-
ние крие риск за физиче-
ското и психическото раз-
витие, развитието на гово-
ра - т. е. оказва травматич-
но влияние на формиране 
и функциониране на цен-
тралната нервна система“, 
се казва в писмото.

Апелът е да се направи 
разяснителна кампания, 
да се въведат предупре-
дителни надписи при тар-
гетно ориентирано съдър-
жание и при покупка на 
съответното устройство, 
че предлагането на тези 
устройства и съдържания 
на малки деца (0-3 г.) крие 
високи рискове за физиче-
ското и психическото раз-
витие на малкото дете.

„Алармираме ви, тъй 

като мащабът на тази зло-
вредна привичка прониква 
във все повече семейства, 
които не са наясно за рис-
ковете, криещи се в изла-
гането на малките им деца 
пред екрана, а след годи-
ни лутане по специалисти 
може да е прекалено къс-
но за голяма част от тях да 
се развият като самосто-
ятелни зрели индивиди, а 
това би довело до неблаго-
приятно влияние върху на-
шето общество: да задъл-
бочи демографската кри-
за, да ни лиши от здрави 
и работоспособни бъде-
щи индивиди. Това все пак 
са и нашите деца“, казват 
специалистите. И в под-
крепа на тезата си посоч-
ват изказване на просвет-
ния министър Красимир 
Вълчев. Той изтъква, че 
екраните се ползват как-
то в семействата, така и 
в някои детски градини, 
което той не препоръчва. 
„Тук следва да се обърне 
внимание и на детските 
градини, тъй като, по дан-
ни на родители, е широко 
разпространена тази зло-
вредна практика. Някои 
родители споделят, че се 
излагат на екрани дори 
деца в ясли. Това повдига 
и въпроса какво се случва 
с родители, които не жела-
ят децата им да бъдат изла-
гани пред екран, когато в 
част от държавните детски 
градини това е зловредна 
практика, а предучилищ-
ната подготовка е задъл-
жителна“, се питат специ-
алистите. 

„Черноморски фар“

Започнаха строителните 
дейности в първите 10 бурга-
ски детски заведения, които 
бяха одобрени по новата об-
щинска програма за цялост-
но обновяване на дворните 
пространства, сподели кме-
тът Димитър Николов, кой-
то проследи началото на 
строителните работи в ДГ 
„Звездица“.

Дворът на ДГ „Звездица“ 
ще бъде цялостно ренови-
ран с нова градинка, нови 
плочки и бордюри около 
нея, паркова мебел и ново 
осветление. Площадките за 
игра и занимания на откри-
то също ще имат чисто нови 
детски съоръжения, на кои-
то децата да играят.

Същите нови придобив-
ки ще се случат и в остана-
лите 9 детски градини – ДГ 
„Моряче“, ДГ „Веселушко“, 
ДГ „Радост“, ДГ „Пламъче“, 
ДГ „Калина Малина“ – 
Ветрен, ДГ „Калинка“ – 
Рудник, ДГ „Пролетна дъга“ 

– Маринка, ДГ „Теменуга“ 
– Равнец и детска ясла №5 
„Щурче“.

Във всички тях ще има 
нови елементи като сметало, 

морски шах, мост за баланс, 
пързалки, комбинирани съо-
ръжения и ударопоглъщащи 
настилки. Строителните дей-
ности се извършват сега, за 
да могат малчуганите още 
през лятото да играят на но-
вите детски площадки.

Това са първите детски 
заведения, които успяха 
да подготвят навреме сво-
ите проекти и да старти-
рат ремонтните дейности. 

Още 6 детски градини са 
одобрени за проектира-
не на дворните простран-
ства в тях. Това са ДГ 
„Звънче“, „Райна Княгиня“, 
„Детелина“, „Звездица 
Зорница“, „Слънце“ и 
„Изгрев“.

Обновяването на двор-
ните пространства на дет-
ските заведения се изпъл-
нява по новата общинска 
програма, която предлага 
цялостна концепция за ре-
новиране на дворовете на 
детски градини и училища, 
съобразена с нуждите, ак-
тивността и проектната го-
товност за изпълнение на 
ремонтите.

През последните години 
Община Бургас благоус-
трои много детски и спорт-
ни площадки, някои от тях 
по европейски програми, 
други със собствени сред-
ства. Въпреки това, остана-

ха и такива, при които със-
тоянието на настилките и съ-
оръженията за спорт на от-
крито се нуждаят от обновя-
ване. Изпълнението на но-
вата програма ще помогне 
на тези от тях, които още не 
са обновени, за изграждане 
на съвременна здравослов-
на жизнена среда и нормал-
но физическо и психическо 
развитие на децата.

Гледането на екран 
вреди на малчуганите

Започна цялостното обновяване на  
площадките в 10 бургаски забавачки

СЪОБЩЕНИЕ
Областният управител на област с административен център 

гр.Бургас на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключител-
ни разпоредби на Закона за собствеността и ползването  на зе-
меделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл. 28, ал. 8 от Правилника 
за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-10 от 
26.03.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти  и ре-
гистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на 
граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за селищ-
но образувание „XI-та шахта“, землище кв. Горно Езерово, гр. 
Бургас, община Бургас, област Бургас.

Планът на новообразуваните имоти е изложен в Център за адми-
нистративни услуги „Възраждане“ при Община Бургас.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти мо-
гат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния упра-
вител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщава-
нето на заповедта в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 29 от  
09.04.2021 г.



За поредно много добро 
представяне на айтоските 
борци съобщи за НП прези-
дентът и треньор на Клуба 
по свободна борба "Айтос" 
Ружди Ахмед. Три сребър-
ни медала заслужиха на 
Републиканския турнир в 
град Лозница нашите мом-
чета Мустафа Зюлфекер, 
Валентин Борисов и Заха-
ри Михов.

С бронзови отличия на 
турнира пък се завърнаха 
Ертан Мухарем и Радослав 
Филипов.

Въпреки извънредната 
обстановка, клубът води 
изключително активна със-
тезателна дейност. Почти 
всеки уикенд спортисти-
те и треньорите пътуват за 
участие в турнири и състе-
зания из цялата страна.

НП

Април е месецът, през кой-
то Дирекция "Бюро по труда" - 
Айтос традиционно провежда 
Трудова борса. На нея работо-
дателите обявяват свободните 
работни места пред търсещи-
те работа, най-вече в сфера-
та на туризма. Предвид про-
тивоепидемичните мерки, все 
още не е категорично ясно, как 
ще се проведе Трудова борса 
2021. Но борса и тази година 
ще има и тя ще е по проект "Го-
тови за работа". Вероятно ще 
бъде организирана по нетра-
диционен начин, каза за НП, 
директорът на Дирекция "Бюро 
по труда" - Айтос Ангел Гугуч-
ков. Целта е да няма струпва-
не на хора, предлагащи и тър-
сещи работа.

ДБТ-Айтос вече има добър 
посреднически опит в орга-
низирането и провеждането 
на срещи между работодате-
ли и търсещи работа за пред-
стоящия сезон. На 2 април т.г. 
при спазване на мерките, ра-
ботодател от Несебър вече е 
заявил свободните работни 
места в Дирекция "Бюро по 
труда" - Айтос. "При спазване 
на противоепидемичните мер-
ки осигурихме възможност на 
работодателя да проведе лич-
на среща с всеки един от по-
канените кандидати, и на все-
ки един да разясни подроб-
но условията и възможност-
ите за работа. Работодателят 
отново ще бъде в Айтос на 13 
април и срещите му с кандида-
тите за работа ще бъдат орга-
низирани по същия начин", на-
учи още НП от директора Ан-

гел Гугучков. Едно е сигурно - 
свободните работни места за 
сезона ще бъдат обявени, така 
че информацията да стигне до 
всички търсещи работа в об-
щина Айтос.     

Както и досега, тенденция-
та през м. април е част от без-
работните лица да бъдат нае-
ти на работа през летните ме-
сеци. Но преди още това да се 
е случило, статистиката сочи, 
че тази година регистрирани-
те безработни в ДБТ - Айтос 
са с 375 по-малко, сравнено с 
2020 г. Към 30 април м.г. броят 
на регистрираните безработни 
в община Айтос е бил 1313 чо-
века, а към 8 април 2021 г. ре-
гистрираните са 938.

В същото време Дирекция 
"Бюро по труда" - Айтос пре-
поръчва на желаещите да се 
регистрират да се информи-
рат предварително за всич-
ки възможности за регистра-
ция, без да посещават Бюро-
то по труда. „Има лесни и си-
гурни дистанционни варианти 

за регистрация“, казва още 
Гугучков.

Първият от тях е ОНЛАЙН 
РЕГИСТРАЦИЯ чрез Единен 

портал за достъп до електрон-
ни административни услуги. 
Вторият е за регистрация чрез 
лицензиран ПОЩЕНСКИ ОПЕ-

РАТОР (по пощата или с кури-
ер). И третият - посещение в 
ДБТ при спазване на проти-
воепидемичните мерки.

От ДБТ припомнят, че заяв-
лението, което се подава към 
Бюрото по труда, в т.ч. по елек-
тронен път, служи само за ре-
гистрация за ползване на по-
среднически услуги Регистра-
цията в Бюрото по труда НЕ 
води автоматично до полу-
чаване на права за парични 
обезщетения при безработи-
ца. За получаване на ОБЕЗ-
ЩЕТЕНИЕ ПРИ БЕЗРАБОТИ-
ЦА е необходимо да се пода-
де друго заявление, свалено 
от сайта на Агенцията по за-
етостта.

И все пак, ако решите да по-
сетите Бюрото по труда, добре 
е, да подготвите и носите Ва-
шето предварително попълне-
но заявление и Вашата лична 
карта. Това съществено ще на-
мали времето за престой и об-
работка на Вашите документи, 
особено в периода на риск от 
разпространение на вирусна-
та инфекция, препоръчват от 
ДБТ - Айтос.

НП
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Ще има Трудова борса 2021, 
но не по традиционния начин

Пет медала за айтоските борци  
от Републикански турнир в Лозница

Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Ангел Гугучков, директор на Дирекция "Бюро по тру-

да" - Айтос

Регистрираните 
безработни в община 
Айтос по-малко, 
сравнено с април 
2020 г.

Трудова борса 2019. През 2021 г. извънредната обстановка изисква нов подход 
при организирането на борсата



Със заповед на минис-
търа на здравеопазване-
то РД-01-220/08.04.2021 г., 
считано от 12.04.2021 г. до 
30.04.2021 г. се въвеждат 
следните временни проти-
воепидемични мерки

От 12.04.2021 г. до 
30.04.2021 г. се възобно-
вява присъственият уче-
бен процес 

• за учениците от първи 
до четвърти клас и задъл-
жителните групи за преду-
чилищно образование; 

• за учениците от пети до 
дванадесети клас, обучава-
ни в слети паралелки и в 
паралелки, които са един-
ствени в съответния клас 
на училището; 

• за учениците от пети 
до дванадесети клас - от 
12.04.2021 г. до 23.04.2021 
г. – присъствено се обу-
чават учениците от 7, 8 и 
10 клас; от 26.04.2021 г. до 
29.04.2021 г. – присъствено 
се обучават учениците от 5, 
9 и 12 клас. 

Преустановява се про-
веждането в присъствена 
среда на групови извън-
класни дейности и занима-
ния, с изключение на тези 
за деца до четвърти клас. 

Преустановява се при-
съственият учебен процес 
във висшите училища. Пре-
установяват се присъстве-
ните групови занятия в ези-
кови и образователни цен-
трове и школи, организира-
ни от юридически и физи-
чески лица. 

Не се допуска организи-
рането и провеждането на 
събирания и тържества от 
частен характер (сватби, 
кръщенета, погребения и 
други) с присъствие на по-
вече от 15 човека. 

Преустановява се про-
веждането на спортни ме-
роприятия с тренировъчен 
и състезателен характер 
при колективните спорто-
ве за лица под 18 годишна 
възраст. 

Посещенията на фитнес 
центрове, спортни зали и 
клубове и плувни басей-
ни и комплекси се допус-
ка при използване на не 

повече от 30% от капаци-
тета им и спазване на фи-
зическа дистанция от най-
малко 1.5 м. 

До 28.04.2021 г. се пре-
установяват посещенията 
в дискотеки, бар-клубове, 
пиано барове, бар-варие-
те и нощни барове. 

От 29.04.2021 г. посеще-
нията в дискотеки, бар-клу-
бове, пиано барове, бар-
вариете и нощни барове 
се допускат при използва-
не на не повече от 50% от 
капацитета им и носене на 
защитни маски за лице от 
персонала. 

Посещенията в заведе-
нията за хранене и раз-
влечения се допускат при 
използване на не повече 
от 50% от капацитета им, 
ограничено работно вре-
ме в границите между 6.00 
и 23.00 часа и носене на 
защитни маски за лице от 
персонала. 

До 15.04.2021 г. се преус-
тановяват посещенията в 
игралните зали и казина. 
От 16.04.2021 г. посещения-
та в игралните зали и кази-
на се допускат при използ-
ване на не повече от 50% от 
капацитета им и носене на 
защитни маски за лице. 

До 15.04.2021 г. се преус-
тановяват посещенията на 
търговските центрове, с из-
ключение на магазините за 

хранителни стоки, лечеб-
ните заведения, аптеките, 
дрогериите, оптиките, зо-
омагазините, фитнес цен-
тровете, банките, застра-
хователите, доставчици-
те на пощенски и куриер-
ски услуги, доставчиците 
на платежни услуги, офи-
сите на телекомуникацион-
ните оператори, доставчи-
ците на съобщителни и ко-
мунални услуги, услуги по 
химическо чистене, авто-
сервизите, автомивките и 
центровете (при използва-
не на не повече от 30% от 
капацитета им) в тях. 

Преустановява се про-
веждането на групови ту-
ристически пътувания с 
организиран транспорт в 
страната и в чужбина. 

Всички физически и юри-
дически лица, които са соб-
ственици или управляват 
търговски, административ-
ни или други обекти, кои-
то предоставят услуги на 
гражданите, и чиято дей-
ност не е преустановена 
с тази заповед, създават 
организация за контрол 
на броя на клиентите в съ-
ответния обект, като не до-
пускат повече от 1 човек 
на 8 кв. м. 

На всички пазари, тър-
жища и базари се създава 
организация за еднопосоч-
но движение и осигуряване 

на дистанция от най-малко 
1,5 м между посетителите. 
Работещите и посетителите 
са длъжни да носят защит-
на маска за лице. 

Магазините за хранител-
ни стоки организират рабо-
тата си, като не допускат 
лица под 65-годишна въз-
раст в съответните обек-
ти в часовете между 8.30 и 
10.30 часа. 

В специализираните ин-
ституции за предоставяне 
на социални услуги и таки-
ва за социални услуги от 
резидентен тип за деца и 
възрастни се допускат по-
сещения на външни лица 
по изключение и по пре-
ценка на директора на ин-
ституцията при спазване 
на въведените противоепи-
демични мерки и предста-
вяне на декларация от по-
сетителя, че не е в контакт 
със заразно болни, няма 
признаци на остро респи-
раторно заболяване и ще 
спазва въведените проти-
воепидемични мерки на 
територията на институ-
цията. 

Дейностите, които не са 
преустановени или заб-
ранени с тази заповед, се 
провеждат при спазване 
на всички противоепиде-
мични мерки, въведени 
със Заповед №РД-01-51 
от 26.01.2021 г.

Айтозлия зад волана с 2.22 промила 

На 8 април около 17.10 часа в село Равнец по ул. "Деве-
ти май" служители от Районно управление - Камено пода-
ли сигнал за спиране на водача на лек автомобил "Мер-
цедес", с бургаска регистрация, криволичещ по пътя. Пре-
ди да спре за проверка, мерцедесът самостоятелно ка-
тастрофира, преобръщайки се и навлизайки през огра-
дата в частен имот. 

Полицаите установили, че автомобилът е управляван от 
45-годишен айтозлия, който не получил сериозни травми 
или наранявания от пътния инцидент. Тестван е с дрегер 
за употреба на алкохол - апаратът отчел  2,22 промила. 
Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ, задър-
жан е за срок от 24 часа. По случая е образувано бър-
зо производство.
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Дигитална карта на Есри подпомага хора 

от цял свят да се включат в Деня на Земята
Тази година се навърш-

ват 51 години от пър-
вото издание на Деня 
на Земята, чийто орга-
низатор е неправител-
ствената организация 
EARTHDAY.ORG. През го-
дините EARTHDAY.ORG 
се превръща в най-голе-
мия рекрутер в света за 
екологичното движение, 
като работи с повече от 
75 000 партньори в над 
190 страни, включително 
България, за да стимули-
ра положителните дейст-
вия за опазването на на-
шата планета. 

51-вото издание на 
Международния ден на 
Земята ще се проведе на 
22 април под мотото „Въз-
становяване на наша-
та Земя“. Милиони хора 
по цял свят ще отбеле-
жат деня с разнообраз-
ни събития, посветени на 
опазването на околната 
среда, а Есри предоста-
вя глобална карта, коя-
то се превръща в плат-
формата за планиране-
то на всички тези съби-
тия. Дигитална карта на 

Есри подпомага хора от 
цял свят да се включат 
в Деня на Земята. Какво 

представлява?
Дигиталната карта на 

Есри визуализира локаци-

ите на всички планирани 
събития по опазването на 
околната среда в световен 

мащаб и дава допълнител-
на информация за темати-
ката им. Събитията, които 

всеки може да регистри-
ра, биват най-разнообраз-
ни – от онлайн обучения и 
дискусии относно опазва-
нето на околната среда, 
през почистване и засаж-
дане на дръвчета, до ре-
циклиране на дрехи и раз-
ходки сред природата. Ор-
ганизаторите, също – пра-
вителства, университети и 
училища, компании, НПО-
та, частни организации и 
лица и др. 

Денят на Земята про-
дължава да бъде важен 
и обединяващ ден всяка 
година, а Вашето участие, 
освен в мащабната ини-
циатива, може да бъде 
и ежедневно чрез малки 
постоянни стъпки към по-
екологичен начин на жи-
вот. Честването на Деня 
на Земята служи като 
съзнателно напомняне за 
това колко крехка е наша-
та планета и колко е ва-
жно да я защитим. 

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИ-
ТЕ - ИНФОРМАЦИЯТА Е 
НА САЙТА НА ОБЩИ-
НА АЙТОС https://www. 
aytos.bg

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 свиква годишно от-
четно 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

ОБЩИНА АЙТОС
Уведомяваме гражданите, че на касите на 

отдел „Местни данъци и такси” има инсталиран 
ПОС-терминал, на който може да извършвате 

плащания с дебитни карти. За тези плащания не 
се дължат банкови или други такси.

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” - 
aytos_otdelmdt@abv.bg Справки за задължения 

за местни данъци: https://mdt.aytos.bg

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Айтос на основание на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съоб-
щава, че е изработен план на новообразуваните имоти за земите, 
предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за 
местността Старите лозя в землището на с. Мъглен, които са из-
ложени в стая 6 в община Айтос. На основание  чл. 28б, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени ис-
кания и възражения по плановете и придружаващата ги докумен-
тация до кмета на община Айтос в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“

Обявлението е обнародвано в “Държавен вестник“ бр. 29 от 
09.04.2021 г.

Временните противоепидемични 
мерки до 30 април 
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Официално - двама айтозлии  
сядат на депутатски банки

Дигитална карта на Есри подпомага хора 
от цял свят да се включат в Деня на Земята

Севим Али от ПП ДПС 
и Драгомир Ошавков от 
Коалицията "Изправи се! 
Мутри вън!"са двамата 
айтозлии, които получи-
ха от избирателите карт-
бланш за 45 Народно съ-
брание. Макар и с раз-
личен политически цвят, 
айтозлии се надяват, че и 
двамата ще имат идеи и 
предложения за бъдеще-
то на родния град.

Севим Али беше водач 
на листата на Движени-
ето за Бургас и ще бъде 
народен представител за 
втори пореден мандат. 
Роден е и живее в Айтос, 
на 39 години, с висше об-
разование. Семеен, с две 
деца. Драгомир Ошавков 
влиза в парламента за 
първи път като предста-
вител на ПП "Движение 
21" на Татяна Дончева - 
една от партиите, обеди-

нени в коалицията. 
Драгомир Ошавков е 

на 46 години, живее в 
Бургас. Роден е в Айтос, 
завършил е средното си 
образование в училище 
"Христо Ботев". Дипломи-
ран юрист е от Юридиче-
ски факултет на Софий-
ския университет "Кли-
мент Охридски". От 2007 
година работи като адво-
кат в Бургас. Член на На-
ционалния съвет на „Дви-
жение 21” и координатор 
на партията за община 
Бургас. Бил е кандидат на 
ПП „Движение 21“ в избо-
рите за Европейски пар-
ламент и местните избо-
ри през 2019 г. 

Майка му е дългого-
дишен преподавател по 
чужди езици в Айтос, 
баща му е бивш служи-
тел в строителната ди-
рекция на Общината. Ро-

дът Ошавкови е извес-
тен сред тракийската 
общност в Айтос, пред-
ците им са от Беломор-
ска Тракия. 

Адв. Драгомир Ошав-
ков е семеен, с две дъ-
щери, едната е студент-
ка. По-големият му брат 

Атанас Ошавков също 
е юрист, завършил е и 
УНСС, и живее в Со-
фия.

Близо седмица след 
изборите, информацията 
беше за един мандат на 
"Изправи се! Мутри вън!" 
в Бургаски многоманда-

тен избирателен район. 
Но в края на миналата 
седмица, от окончател-
ното решение на ЦИК 
стана ясно, че коалици-
ята получава втори ман-
дат в Бургас, за сметка 
на БСП. Така социали-
стите и "Изправи се! Му-

три вън!" ще имат по два 
мандата. Щастливецът 
се оказа адв. Драгомир 
Ошавков, който заема-
ше второто място в кан-
дидатдепутатската лис-
та на "Изправи се! Мутри 
вън!" за Бургас.

НП

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

На основание чл.16, ал.1 от Закона за коопера-
циите, във връзка с чл.26, ал.1 и 2 от Устава на ко-
операцията Управителния съвет на

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
СВИКВА

Годишно Отчетно Изборно Събрание на коопера-
цията, което ще се проведе на 17.04.2021 год. от 
09,00 часа в ЧИТАЛИЩЕТО с. Мъглен, общ. Ай-
тос при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член коопера-

тори.
   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 коопера-

цията, УС и КС от отговорност за едногодишната 
им дейност.

   Док. Мариян Пеев
6.Вземане на решение от Общото събрание като 

упълномощава УС и Председателя на кооперация-
та за сключване на договори за сделки и кредити с 
ДФЗ, Разплащателна агенция, Банки, Юридически и 
физически лица и други, за Закупуване на ЗЕМЯ и 
ДМА, включително и срещу ипотекиране на недви-
жими имоти.

   Да учредява обезпечения по кредити със зало-
зи 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 събранието ще се проведе един час по- къс-
но от 10 часа, на същото място и при същия Дне-
вен ред, независимо от броя на присъстващите 
член- кооператори.

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

За първи път градът  
с двама народни 
представители в едно 
Народно събрание

Парламентарни избори 2021

Севим Али адв. Драгомир Ошавков

Община Айтос обяви 
обществена поръчка за 
избор на фирма, която 
да извършва почиства-
нето на нерегламенти-
рани сметища и локал-
ни замърсявания на сво-
ята територия. Прогноз-

ната стойност на поръч-
ката е 100 000 лв. Избра-
ната фирма ще почиства 
замърсяванията в общи-
ната при необходимост и 
при конкретна заявка от 
общинската администра-
ция, като за целта ще из-

ползва собствена или на-
емна техника. 

Срокът за получаване 
на оферти или на заяв-
ления за участие е 29 ап-
рил 2021 г. Датата за от-
варяне на офертите е 5 
май 2021 г..

В Регистъра на 
обществените по-
ръчки са посочени 
редът и условията 
за провеждане на 
публичното състе-
зание за възлагане 
на обществената 
поръчка, критерии-
те за подбор, изис-
кванията и указа-
нията за подготов-
ка на офертата. С 
фирмата-изпълни-
тел ще се сключи 
договор със срок 
на действие 12 ме-
сеца.

НП

Организиран е и финанси-
ран от Борис Бачев и Елена 
Бачева, брат и сестра, основа-
тели на онлайн магазин за се-
мейни тениски Shtampi.bg

Конкурсът е подходящ за 
всички деца, не се огранича-
вайте и недейте да имате пред-
разсъдъци дали детето може, 
или не може да рисува. Идея-
та е да се забавлявате заедно 
с децата, докато правят рисун-
ките и ги изпратите за участие. 
Благодарим ви!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСА

Национален конкурс за деца 
- "Моето семейство 2021“

І. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
Целта на конкурса е да се 

популяризира изкуството сред 
децата и да се даде възмож-
ност на участниците от раз-
лични възрасти да се изявят 
като творци. Чрез творчест-
во децата да преборят стреса 
от стоенето у дома. Да усетят 
как чрез творчество могат да 
запълнят свободното си време 
по един приятен и изпълващ с 
удовлетворение начин.

Победителите ще бъдат обя-
вени на 1-ви юни по време на 
изложба с всички рисунки на 
кандидатите. Благодарение 
на партньорството с куриер-
ска компания „Европът“, ри-
сунките ще бъдат пренесени 
безвъзмездно от всяко кътче 
на България.

След като изпратите вашата 
кандидатура, организаторите 
допълнително ще се свържат 
с вас, за да ви дадат допълни-
телна информация как да из-
пратите рисунката по куриер 
от „Европът“

ІI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участ-

ват всички деца на възраст до 
12 г. от България и чужбина без 
ограничения.

IІІ. КАК СЕ КАНДИДАТ-
СТВА?

Конкурсът е публичен. За 
участие в конкурса е необхо-
димо да изпратите следната 
информация на email: shtampi.
bg@abv.bg

-*Имена на детето *
-*Възраст *

-*Местожителство *
-*Телефон на родител или 

настойник за контакт *
-*Снимка на рисунката на 

детето на тема „Моето семей-
ство“.*

-Снимка на детето с рисун-
ката, която ще бъде публикува-
на (по ваше желание)

-Кратка информация тип би-
ография на детето. Къде учи 
или ходи на детска градина? 
Какво обича да прави и др. (по 
ваше желание)

*нещата, обозначени с **, 
са задължителни

Необходимо е детето да на-
рисува как си представя да из-
глеждат тениски, които да но-
сите, когато семейството или 
близките на детето сте заед-
но. Може да е в ежедневие-
то, за рождения ден, по вре-
ме на ваканция на море/пла-
нина, или някой друг повод/
празник. Или детето само да 
избере темата.

Идеята е да не ограничава-
ме децата, а да ги оставим на-
истина да изразят себе си и 
сътворят нещо, което им идва 
отвътре и ги вдъхновява. Сред 
финалистите и победителите 
ще има деца от различни въз-
расти. След като ни изпратите 
информацията, ние ще я пуб-

ликуваме на страницата на 
организатора във Фейсбук и 
Инстаграм.

Можете да последвате стра-
ниците на организатора във 
Фейсбук и Инстаграм и да по-
могнете за разпространението 
на рисунките на децата

Facebook - 
https://www.facebook.com/

Shtampibg
Instagram - https://www.

instagram.com/shtampi.bg/
ІV. НАЧИН НА ОЦЕНЯВА-

НЕ И НАГРАДИ ЗА ПОБЕ-
ДИТЕЛИТЕ

Сред финалистите и победи-
телите ще има деца от различ-
ни възрасти.

Финалистите и победители-
те ще се избират на база оцен-
ка от жури + гласуване на пуб-
ликата във Фейсбук и Инста-
грам. Наградите са парични и 
предметни 

Помогнете на детето ви да 
стане част от първия по рода 
си конкурс, който ще помогне 
на подрастващите да бъдат 
вдъхновени и творящи хора! 

За въпроси се обадете на 
0888 04 21 97

Очакваме вашите канди-
датури до 15 май 2021 г. на 
email: shtampi.bg@abv.bg

Община Айтос с мерки 
за почистване на локални 

замърсявания

Децата да преборят стреса от 
стоенето у дома с творчество  



На 13 април 2021 г. се на-
вършват 90 години от рож-
дението на известния ху-
дожник, айтозлията Нен-
ко Токмакчиев. Преди кон-
чината си живее и работи 
в Бургас, но никога не за-
брави родния си град. Оти-
де си от този свят на 82-го-
дишна възраст. 

Именитият айтозлия, 
баща на актьора Тончо 
Токмакчиев, беше бивш 
директор на Бургаска-
та художествена галерия. 
Роден е в Айтос на 13 ап-

рил 1931 г, завършва спе-
циалност театрална живо-
пис в Художествената ака-
демия, където негови учи-
тели са проф. Иван Пен-
ков и проф. Георги Кара-
кашев. 

От 1957 до 1959 г. рабо-
ти като художник на дра-
матичния театър „Констан-
тин Кисимов“ във Велико 
Търново, а от 1959 до 1961 
г. — във Видинския драма-
тичен театър. След 1961 г. 
Токмакчиев продължава 
развитието си като живо-
писец и пет години по-къс-
но подрежда първата си 

изложба в родния Айтос. 
Работи жанровете пей-
заж, композиция и порт-
рет, а предпочитаната от 
него техника е акварелът. 
Значими цикли в творчест-
вото му са „Пристанища“, 
„Корида“, „Съединението 
на България“.

Токмакчиев има десетки 
самостоятелни изложби - 
в Бургас, Велико Търново, 
Пловдив, София, Търгови-
ще, Ямбол, както и в чуж-
бина - в Алжир, Австрия, 
Сирия, Унгария и др. Кар-
тини на Токмакчиев са 
притежание на Национал-

ната художествена гале-
рия, Софийска градска ху-
дожествена галерия и га-
лериите в страната. През 
1971 година е награден с 
орден „Кирил и Методий“. 
От 2001 г. е почетен граж-
данин на Бургас.

През 2016 г, Бургас от-
беляза 85-ата годишни-
на на големия художник 

с изложба на  непоказва-
ни до този момент него-
ви акварели. Впечатлява-
щата колекция включва-
ше повече от 25 непоказ-
вани платна на художни-
ка от фонда на Градска-
та художествена галерия 
"Петко Задгорски", и кар-
тини, предоставени от га-
лериите в Сливен, Пазар-

джик, Ямбол, както и от се-
мейството му.

През 2020 г. 68 художни-
ци подредиха изложба в 
памет на Ненко Токмакчи-
ев -  "Акварел 2020". В нея 
участваха 102 картини на 

автори от Бургас, Сливен, 
Хасково и Ямбол, избра-
ни от компетентно жури. 
В експозицията бяха пред-
ставени и творби на Нен-
ко Токмакчиев. 

НП

Когато Господ е решил, 
събира хората - и няма 
случайности. В тези ре-
дове искам да ви раз-
кажа за срещите ми със 
семейството на талант-
ливия наш съгражданин, 
художника Ненко Ток-
макчиев 

Първата е в далечната 
1968, когато съм се роди-
ла в нашия притихнал в 
прашната лятна мараня 
град Айтос. Ръцете, кои-
то са ме поели са ръце-
те на майката на худож-
ника - акушерката на гра-
да ни. Майчето - така са 
я наричали нашите май-
ки! Тази жена е отгледа-
ла и оформила нравстве-
ния мироглед на сина си 
Ненко. Научила го е да 
обича хората и да цени 
красотата на природата. 
С голяма любов за нея, 
за своята майка, говоре-
ше художникът. 

Втората ми среща беше 
на първата обща излож-
ба в Айтос, посветена на 
юбилея на нашето чита-
лище, в която участвах 
вече като ученичка в Ху-
дожествената гимназия 
в Казанлък. 

Влязох в ритуалната 
зала, а там се подготвят 
картините за журиране. 
Посрещна ме дребни-
чък господин с брадичка. 
Очите му сякаш те обгръ-
щат със светлина и спо-
койствие. Погледнах го и 
просто му казах: „Ето ги 
моите рисунки, очаквам 
да ги одобрите!“ Колко се 
смяхме с Ненко Токмак-
чиев след време, като ми 
разказа как ме е възпри-
ел на тази среща. Влиза 
една 15-годишна хлапач-
ка, която не моли, а оч-
аква творбите й да са до 
произведенията на голе-
мите творци.

"Одобрихме ги, защо-
то картините си заслужа-

ваха, но го направихме и 
заради смелостта ти", ми 
разказваше Токмакчиев 
след години, когато бях 
вече художник в наше-
то читалище. Читалище-
то беше любимото мяс-
то на раздумка на Нен-
ко, когато си идваше в 
бащината къща в Айтос. 
Тук с часове разказва-
ше за своя живот, за се-
мейството си и за твор-
ческите си успехи. Той 
беше човекът и творецът, 
който ме покани да ста-
на член на Дружеството 
на бургаските художни-
ци и да продължа да се 
занимавам с изкуство. 
Наредих в родния град 
и последната му самос-
тоятелна изложба, която 
беше с много акварелни 
пейзажи от Айтос. А па-
сторалните му въздейст-
ващи творби промениха 
стила ми на рисуване.

Въобще Ненко беше 

светла, магнетична и 
положителна личност. 
Творбите му - магия от 
вода и светлина, сякаш 
те поглъщат и те карат да 
трептиш с тяхната енер-

гийна честота. Благодар-
на съм за всички срещи 
с твореца и човека Нен-
ко Токмакчиев. Благо-
дарна съм, че го позна-
вах. Поклон!
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Димитрина Желева - художник:

90-години от рождението на 
художника Ненко Токмакчиев

Ненко Токмакчиев

Айтозлията 
подрежда първа 
самостоятелна 
изложба в 
родния град

Паметната плоча на дома на Токмакчиев в Бургас

След загубата с 4:3 в началото на април в мача сре-
щу ФК,,Хаджи Димитър” в Сливен, през миналата седми-
ца момчетата от ФК ,,Вихър” (Айтос) приеха на градския 
стадион ,,Крум Делчев” футболния отбор на ФК ,,Ямбол 
1915” (Ямбол). Победа с резултат 5:2 постигнаха „вихруш-
ките“ с невероятно добрата игра на целия отбор. "Бра-
во, момчета! С играта си доказахте, че сме един добър 
екип и с мъжество и себераздаване постигнахме този 
успех. Честито, момчета!", приветства победата на тима 
треньорът Борис Николов. Голмайстори на домакинска-
та среща бяха Симеон Матев, Гюнай Рафет, Кристиян Ни-
колов, Огнян Бодуров и Димитър Киряков.

Пасторалните му творби промениха стила ми  
на рисуване

Айтоска връзка. Димитрина Желева с двамата големи - Димитър Тончев 
(първият вляво) и Ненко Токмакчиев (вдясно)

Родния дом на Токмакчиев в Айтос вече го няма. 
Снимката е от архива на НП - направена е дни пре-
ди необитаемата сграда да бъде съборена

5:2 за „вихрушките“  
срещу Сливен



Георги РУСИНОВ

НХА ще стопанисва Графич-
ната база в Бургас. Това пред-
лага в докладна записка кме-
тът на община Бургас Дими-
тър Николов. Той посочва, че 
Общината е собственик на ма-
сивната едноетажна сграда 
позната като бивш Кърджа-
лийски лагер със застроена 
площ от 428 кв.м. В нея има 
самостоятелно обособени по-
мещения, които са отдадени 
под наем за срок от пет годи-
ни на сдружения с нестопан-
ска цел, съгласно договори за 
наем от 03.01.2017 г. и 14.03.2017 
г., сключени между Община 
Бургас и „Спортен клуб Мара-
тонец“, „Уиндсърф клуб – Бур-
гас“ и “Дружество на худож-
ниците – Бургас“.

Кметът посочва, че дирек-
торът на ОП „Общински имо-
ти“ Тина Писарова е уведоми-
ла администрацията за пре-
кратен договор с „Дружество 
на художниците – Бургас“ от 1 

февруари тази година. Поме-
щенията, ползвани до този 
момент от дружеството на ху-
дожниците, известни сред 
бургазлии като „Графична ба-
за“, са с обща полезна площ 
от 161,57 кв.м и включват пет 
стаи, склад, сервизни поме-
щения и коридор при граници 
на обособената част.

„Дейността на дружеството 
на художниците е свързана с 
развитието на изобразителни-
те изкуства от всички жанро-
ве, разпространяването у нас 
и в чужбина постиженията на 
изобразителните изкуства, 
поддържане на контакти с 
други творчески организации 
и отделни творци и обмен на 
професионален опит в раз-
лични форми. Помещенията, 
ползвани като „Графична ба-
за“, през дългите години на 
съвместно сътрудничество с 
Община Бургас, са се превър-
нали в притегателно място за 
пленери, графични срещи и 
редица артинициативи от 

страна на “Дружество на ху-
дожниците – Бургас“. След за-
губата на дългогодишния ун-
друкер - Г. В., се е стигнало до 
липсата на възможност за 
пълноценно използване на ба-
зата  от страна на Дружество 
на художниците – Бургас. 
Предвид характера на дей-
ността, осъществявана до мо-
мента в обособените помеще-

ния, заявената невъзможност 
на дружеството да стопанис-
ва и поддържа обекта, ведно с 
наличното оборудване, целе-
съобразно е описаните поме-
щения да бъдат предоставени 
за ползване със същото пред-
назначение“, пише още в до-
кладната кметът Николов.

В Община Бургас е постъпи-
ло писмо от декана на Факул-

тета за изящни изкуства към 
Националната художествена 
академия проф. Светлозар 
Бенчев. Той предлага създа-
ване на Младежки център на 
изкуствата към НХА в парт-
ньорство с Дружество на ху-
дожниците – Бургас.

„НХА е най-авторитетната 
българска институция за под-
готовка на професионални ху-

дожници  в областта на изящ-
ните и приложни изкуства, ди-
зайна, консервацията и рес-
таврацията и историята и тео-
рията на изкуството. Предвид 
изложеното, предложението 
на проф. Бенчев Графичната 
база да заживее нов живот 
чрез превръщането й в Мла-
дежки център на изкуствата 
към НХА, в партньорство с 
“Дружество на художниците – 
Бургас“, е своевременно и ак-
туално, с цел това емблема-
тично място да стане отново 
притегателен център за тво-
рци и любители на изкуството 
от цял свят“, добавя градона-
чалникът.

Положително становище е 
изразила и заместник-кметът 
по култура, туризъм и спорт 
Диана Саватева. Със свое 
писмо „Дружеството на ху-
дожниците“ също изразява 
подкрепата си.

Общински съвет – Бургас 
ще гласува докладната на се-
сията в сряда.

НХА ще стопанисва  
Графичната база в Бургас
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Георги РУСИНОВ

Новата библиотека в Бургас 
скоро отвори врати. На 1 ап-
рил бе официалното й откри-
ване. Кметът на община Бур-
гас Димитър Николов е входи-
рал докладна записка, с която 
трябва да се вземе решение 
за това част от сградата да 
мине под шапката на Летния 
театър. 

Общината е собственик на 
сградата със застроена площ 
1158 кв.м. Тя се състои от че-
тири сгради-блока, разделени 
по височина: блокове I, II и III с 
три надземни етажа и сутерен 
и блок IV с два надземни ета-
жа, сутерен и подземен пар-
кинг.

Посредством деформаци-
онни фуги сградата е обособе-
на в четири части –източна, 
северна, западна и южна , 
включваща подземния пар-
кинг, условно разделени като 
блокове I, II, III и блок IV. Цен-
тралният вход, общ за двете 
функции, е ориентиран на за-
пад по ул. “Оборище“, като 
връзката между библиотеката 
и културно-образователния 
център за съвременно изку-
ство (музея) се разграничава 
чрез изграден атриум помеж-
ду им.

В описаната сграда са раз-

положени различни по функ-
ционалност помещения, раз-
пределени съобразно двете 
основни функции на сградата.

С оглед пълноценното сто-
панисване и управление на 
сградата е необходимо свое-
временно да бъде взето реше-
ние за това. 

Николов предлага да се 
предостави за управление и 
стопанисване на ОП „Летен 
театър, фестивали и концер-
ти“ музеят, включващ следни-
те помещения: в сутерена: по-
мещенията в Блок 4, включи-
телно подземен паркинг, на 
първи етаж: помещенията в 
Блок 3 с изключение на дирек-

торски кабинет находящ се в 
северната част на Блок 3, по-
мещенията в  Блок 4, на втори 
етаж: зрителна зала с 48 мес-
та от Блок 1, на трети етаж: 
помещения за временни екс-
позиции и открита тераса, на-
ходящи се в Блок 3 и Блок 4, 
ведно с прилежащите им об-
щи части от сградата и приле-
жащото дворно простран-
ство.

Регионалната библиотека 
„Пейо Яворов“ пък ще упра-
влява библиотечната част, 
включваща следните помеще-
ния: в сутерена: помещенията 
в Блок 1, Блок 2 и Блок 3, на 
първи етаж: помещенията от 

Блок 1, помещение за дирек-
торски кабинет, находящо се 
северната част на Блок 3 и 
помещенията от Блок 2 с из-
ключение на информационен 
отдел и компютърна зала,  на 
втори етаж: целия втори етаж 
на сградата с изключение на 
зрителна зала с 48 места от 
Блок 1, на трети етаж: целия 
трети етаж на сградата с из-
ключение на помещения за 
временни експозиции и от-
крита тераса, находящи се в 
Блок 3 и Блок 4.

Общински съвет – Бургас 
предстои да гласува предло-
жението на кмета Димитър 
Николов.

„Черноморски 
фар“

По крайбреж-
ната алея в райо-
на на Голямата 
буна в Стария Не-
себър се извърш-
ва ремонт  – по-
ставя се каменна 
настилка. Това е 
пореден етап от 
дейностите на 
Община Несебър 
за естетизиране 
на пешеходната 
зона на старин-
ния град. Плано-
вете са през 
следващите ня-
колко години па-
норамният път да 
бъде изцяло по-
крит с настилка 
от камък.

Ремонтът се финансира 
от общинския бюджет със 
средства, предназначени 
за подновяване инфра-
структурата на районите с 
по-интензивна туристиче-
ска натовареност.

Целта на дейностите е 
както чисто практична – 

от гледна точка на здрави-
на и ефективност камъкът 
е сред най-трайните и ус-
тойчиви материали, така и 
естетическа – за постига-
не на автентичност на ви-
зията на Стария Несебър 
чрез синхронизация на 
елементите на старинните 
обекти и съвременната 
инфраструктура. 

Част от новата библиотека ще е 
под шапката на Летния театър Продължават ремонтите  

по крайбрежната алея  
в Стария Несебър

Михаил КОЛЕВ

Бившият кмет на средецко-
то село Драка Йордан Чавда-
ров стана обект на грозни 
клевети. По негов адрес жена 
от селото разпространявала 
информацията, че той е от-
краднал няколко от кокошки-
те и петлите й, както и че убил 
домашното й куче. Освен то-
ва тя твърди, че Чавдаров я е 
атакувал и вербално, като я е 
обиждал. 

От полицията в Средец зая-
виха, че до тях подобни сигна-
ли не е имало. На място те не 
са констатирали никакви зло-
намерени действия от страна 
на Чавдаров и затова нямат 
основание да му наложат ка-
квато и да е санкция, нито пък 

да го задържат.
Хора от село Драка също 

споделиха, че според тях е 
невъзможно 73-годишният 
мъж да е извършил подобни 
действия. Йордан Чавдаров е 
бил два мандата кметски на-
местник на населеното място. 
Познат е като честолюбив, 
скромен и принципен човек 
сред съселяните си. Затова и 
те са изненадани и не вярват, 
че човекът, ръководил селото 
8 години, ще си позволи проя-
ви, неприсъщи за него. Сами-
ят Чавдаров вече не издържа 
на психическите атаки, които 
жената от селото му прилага. 
По негови думи това не било 
за пръв път и досега той вина-
ги е отвръщал с мълчание на 
тях, защото не е конфликтен 

човек. Сега обаче вече му 
писнало от поредния случай, 
в който е намесен, без да има 
основание. 

„Готов съм дори да се явя 
на детектор на лъжата с нея. 
Съвестта ми е чиста. Цял жи-
вот съм помагал на хората, 
дори и на нея, няма причина 
да й причинявам тези неща, 
за които тя ме обвинява. В се-
лото ме знаят що за човек 
съм. След като нейното куче 
беше убито, на другия ден и 
моето изчезна. Имам изклю-
чително много пилета, няма 
нужда да крада от нейните. 
Всичките й нападки са аб-
сурдни. Дано това вече да 
спре, защото съм възрастен и 
болен човек. Тези неща ми 
влияят на здравето. Виждам 

се в чудо. Мога ли всеки ден 
да се занимавам с глупости? 
Това е психически тормоз. 
Няма смисъл да продължава-
ме да се мразим“, добави мъ-
жът.

Според него причините да 
се отключи тази агресия у же-
ната, са здравословни. Доп-
реди 2 години между тях не е 
имало никакви конфликти, до-
ри напротив. Той й е помагал 
с каквото може, без да иска 
нищо в замяна, разбирали са 
се добре. След прекаран ин-
султ обаче отношението й към 
Йордан Чавдаров рязко се 
променило, без основателна 
причина и тя е започнала да 
си втълпява случки, в които 
забърквала бившия кметски 
наместник на Драка. 

Оклеветиха бивш кмет на село Драка



Интервю на  
Михаил КОЛЕВ

– Отмина дербито с 
„Марица“ (Пловдив), 
което се чакаше с осо-
бен интерес. С това ра-
венство по-скоро „Чер-
номорец“ спечели една 
точка или загуби две 
такива?

Радостин Кишишев: 
Първо, искам да поздра-
вя момчетата за показа-
ната воля и характер, бо-
риха се докрай. Успяха 
да наваксат изоставане 
с два гола, като накрая 
можехме и да се поздра-
вим с победата. Катего-
рично надиграхме тима 
на „Марица“ и показа-
хме, че сме по-добрият 
отбор. Ударихме три гре-

ди, изтървахме чисто го-
лово положение в края 
на срещата. Въпреки то-
ва сме много доволни от 
нашия отбор и смятам, 
че заслужавахме побе-
дата. Основната причина 
това да не се случи, не е 
футболна, а слабото съ-
дийство, което оказа 
влияние на крайния ре-
зултат. След края на сре-
щата разговаряхме с тех-
ния президент, който си 
призна, че ние сме игра-
ли по-добре от тях. 

– С какво по-точно 
смятате, че Ви ощети 
главният арбитър Дра-
гомир Драганов?

Радостин Кишишев: 
Не ни отсъди две дузпи. 
При едното от положени-
ята той тръгна да се кара 
на наш играч, който бе-
ше паднал. Впоследствие 
при контраатака „Мари-
ца“ ни отбеляза гол. А 
Драгомир Драганов се 
намираше на 60 метра от 
вкарването на техния 
гол, което е недопусти-
мо. След края на среща-
та 

Димитър Вергиев: 
Много често влизаше в 
пререкания с наши игра-
чи, докато към гостите 
подходи по съвсем друг 
начин, което също оста-
ви неприятно впечатле-
ние. Категорично смята-
ме, че той ни ощети се-
риозно в този толкова 
важен мач. Не знам за-
що сложиха точно него 
за съдия, но той просто 
не се справи.

– Ще подадете ли 
жалба до зоналния съ-
вет на БФС-Пловдив?

Радостин Кишишев: 
Не, няма да подадем 
жалба. Просто не вижда-
ме смисъл, едва ли ще се 
вземе под внимание. 

– Притеснява ли Ви, 
че съдийството може 
да се окаже препъни-
камък за „Черномо-
рец“ по пътя към Втора 
лига?

Радостин Кишишев: 
Не мисля, че съдийство-
то ще е фактор за край-
ното класиране. Всичко 
ще се реши на терена, с 
чисто футболни сред-
ства. Просто това, което 
стана на срещата с „Ма-
рица“, бе някакво изклю-
чение. Драгомир Драга-
нов като че ли не подхо-
ди сериозно към среща-
та, поради това, че се ка-

сае за мач при аматьор-
ите, а той дори е свирил 
на международно ниво. 

– По време на зимна-
та пауза тимът бе поет 
от Малин Орачев. До-
волни ли сте от негова-
та работа до момента. 
Той ли е точният човек 
за „Черноморец“?

Радостин Кишишев: 
Определено сме довол-
ни от начина му на рабо-
та досега. Резултатите го 
доказват – все още няма-
ме загуба, откакто той е 
начело на тима. Нужно 
бе време, докато прило-
жи своя стил на игра, но 
това е съвсем нормално. 
Отборът намира себе си 
и от мач на мач играе 
все по-добре. Трябва да 
се вземе предвид и това, 
че не успяхме да напра-
вим нужната селекция 
през зимната пауза. На-
шата философия е най-
вече да налгаме бурга-
ски момчета, които да са 
движещото ядро на клу-
ба. Имаме наши кадри в 
школата, които са на 
много добро ниво. 

Димитър Вергиев: 
Малин Орачев е правил-
ният човек за нашия 
клуб. Има пълната ни 
подкрепа. Играчите ха-
ресват начина му на ра-
бота и отношението му 
към тях. Все пак нека не 
забравяме, че той е бил 
два пъти на обучение при 
наставника на „Атлети-
ко“ (Мадрид) Диего Си-
меоне.

– Финансово стаби-
лен ли е вашият клуб? 
Изпитвате ли затруд-

нения в тази насока?
Димитър Вергиев: 

Изрядни сме във финан-
сово отношение, нямаме 
никакви задължения. 
Футболистите получават 
редовно своите заплати. 
Плащаме си и наема за 
стадиона, който не е ма-

лък, но все пак си изпъл-
няваме стриктно и това 
задължение. 

– Как стои въпросът 
със стадион „Черномо-
рец“ и неговата соб-
ственост – тема, която 
вълнува футболните 
привърженици в града?

Димитър Вергиев: 
Все още се водят прего-
вори между Община Бур-
гас и кредиторите на 
фирмите на Митко Съ-
бев. Надяваме се, че ще 
се постигне договорка, 
която да е в интерес на 
„Черноморец“ и на Бур-

гас. 
По-любопитното е, че 

сериозна строителна 
фирма от Турция иска да 
построи нов модерен 
стадион на мястото на 
сегашния, както и цял 
комплекс на територия-
та на спортната база. 
Инвеститорите обаче из-
чакват да видят как ще 
приключат преговорите 
между двете страни от-
носно собствеността на 
спортното съоръжение. 
Преговорите се осъ-
ществяват с голямото 
съдействие на нашия 
приятел Кадир, известен 
в Бургас като Бабата.
Той е посредник в цяла-
та комуникация и сме му 
много благодарни за по-
мощта, която ни оказва. 
Без него това нямаше 
как да се осъществи. Хо-
рата са съгласни, но 
трябва ние да си решим 
този проблем със стади-
она. Те са готови да вло-
жат сериозни средства, 
към 100 млн. Занимават 
се със строителство. Из-
градили са стадионите 
на няколко турски клуба, 
сред които „Галатаса-
рай“ и „Бешикташ“. Же-
ланието им е да постро-
ят и други 

Другата изключително 
интересна новина е, че 
два турски именити отбо-
ра – „Истанбулспор“, а 
името на другия ще запа-
зя в тайна, искат да рабо-
тим съвместно с тях. То-
ва обаче ще стане факт, 
ако ние влезнем във Вто-
ра лига, каквото е усло-
вието, поставено ни от 
двата турски гранда. 

Чф
13-15 АПРИЛ 2021 10

Събеседник
„Черноморец“ (Бургас) продължава да се бори със 

зъби и нокти за директно класиране в професионал-
ния ни футбол. До края на шампионата на „акулите“ 
предстоят още 12 срещи. В актива си те имат 53 точ-
ки, колкото и вторият в класирането „Марица“ (Плов-
див), които са и с мач повече. Двата тима се срещна-
ха в пряк двубой за първото място в началото на ме-
сеца в Бургас. Дербито завърши без победител – 2:2, 
но от щаба на домакините имаха много сериозни пре-
тенции към съдията Драгомир Драганов, който е и 
международен арбитър. Извън чисто спортно-техни-
ческите проблеми от ръководството на „Черномо-
рец“, в лицето на президента Радостин Кишишев и 
члена на УС проф. д-р Димитър Вергиев, споделиха 
пред вестник „Черноморски фар“ и някои доста обна-
деждаващи новини около тима, които могат да му га-
рантират едно много по-добро и спокойно бъдеще. 

Ръководството 
на „Черноморец“: По думи на проф. д-р Димитър Вергиев “акулите” 

могат да си сътрудничат с два гранда от  Турция
Президентът Радостин Кишишев иска “Черномо-

рец” да залага на млади местни футболисти

Турски бизнесмени искат  
да изградят модерен стадион  

на мястото на сегашния ни 

Кадир, известен с прякора си Бабата, е човекът, благодарение на когото бур-
гаският клуб осъществи връзка с бизнесмените от южната ни съседка



Георги РУСИНОВ

Бургас ще има фондация в 
помощ на спорта в града. 
Председателят на Спортната 
комисия в местния парламент 
Йордан Георгиев е предложил 
създаването й чрез докладна. 
Фондацията ще носи името 
„Спортен Бургас“, ще има Уп-
равителен съвет. Георгиев е 
посочил, че за учредяването 
й ще са необходими 10 000 ле-
ва. За основните й цели чете-
те в карето.

Предложението за създава-
не на спортна фондация оба-
че предизвика дебати в Спорт-
ната комисия. Решено бе до-
кладната да се изпрати за ста-
новище до администрацията. 
Това не се хареса на преседа-
теля и основоположник на 
идеята Йордан Георгиев.

„Администрацията не е кон-
султативен орган на Общин-
ския съвет. За становище се 
праща примерно, ако предло-
жа да асфалтираме някоя ули-
ца, но не кажа колко ще стру-

ва. За мен това е чисто поли-
тическо решение“, обясни той 
пред наш репортер.

Основните притеснения на 
колегите му били как ще се 
разходват средствата.

„Иво Баев като председа-
тел на Правната комисия ка-
за, че уставът е прецизно на-
правен и няма основание за 
каквито и да било притесне-
ния. Колегите искат да има 
правилник как ще се разпре-
делят парите. Целите на фон-
дацията са ясно изписани и 
как ще бъдат разходвани 
средствата. Това става по два 
начина. Първото е съобразно 
волята на дарителя. Ако някой 
дари 5000 лева да речем, но 
иска да са за подпомагане на 
детско-юношеския футбол, 
ние не можем да ги дадем за 
волейбол или гимнастика. Ос-
таналите, които даряват пари, 
без специфично желание за 
кого да послужат като помощ, 
то тогава съобразно целите, 
УС може да прецени кой как-
ва нужда има и на кого са не-

обходими средства“, поясни 
Георгиев.

Защо е необходимо създа-
ването на такава фондация, 
когато Община Бургас финан-
сира спорта? Председателят 
на комисията прави важно 
уточнение, че тя по същност-
та си ще е неправителствена 
организация и ще може да 
участва във всякакви програ-
ми на ФИФА, УЕФА, МОК, Ев-
росъюза, Министерство на 
младежта и спорта за финан-
сиране. Ще може да участва 
в проекти, които са достъпни 

само за НПО-та и Община Бур-
гас няма достъп до тях.

„Давам и един пример с Ге-
орги Костадинов, който има 
нужда за лечение. Олимпий-
ски шампион. Ние като коми-
сия не можем да му дадем по-
вече от едни 2000 лева, и то 
ако отговаря на специални ус-
ловия на социалната програ-
ма на Общината. Тази фонда-
ция ще може да подпомага и 
бивши спортисти, изпаднали 
в тежко положение. Друг при-
мер – сега едни акробати за-
минават на първенство, но ня-

мат пари. Обяви се дарител-
ска сметка, защото Общината 
няма как да даде пари. Има-
ме 8000 лева за цялата годи-
на“, уточни той.

Георгиев побърза да разсее 
и притесненията, че Община 
Бургас ще финансира фонда-
цията.

„Основната идея е бизнесът 
да дарява в тази фондация, за-
щото има желание от сектора. 
От Община Бургас са необхо-
дими едни 10 000 лева като 
учредително-встъпително да-
рение. Аз не искам Община 
Бургас да дава повече пари 
след това. Колегите опонират 
да се запишело законово, че 
няма да дава пари, но това ня-
ма как да стане, защото по за-
кон Общината е длъжна да фи-
нансира всякакви НПО-та на 
своя територия. 500 000 лева 
от бюджета са за това. Но пак 
казвам, ще има достатъчно ме-
ханизми за набиране на сред-
ства, без те да идват от Общи-
на Бургас“, заяви председате-
лят на Спортната комисия.

Заместник-председателят 
на комисията Георги Марин-
чев също коментира пред 
„Черноморски фар“ идеята на 
Георгиев за създаването на 
спортна фондация. Според не-
го е необходимо изпращането 
й за становище, за да се из-
чисти чисто юридически и да 
се изчистят неясноти и дубли-
рания.

„Давам бърз пример. Посо-
чен е заместник-кметът Кра-
симир Стойчев като член на 
УС, а това е конфликт на ин-
тереси. Някои неща не са пре-
цизирани. Другата седмица ще 
направим една работна група, 
когато мине сесията на Об-
щински съвет – Бургас, за да 
ги изчистим тези детайли. Иде-
ята на Йордан Георгиев е до-
бра, но трябва да се поизчис-
тят детайлите. Не може за ед-
но и също нещо да получаваш 

пари от Общината и от фонда-
ция“, каза Маринчев.

Георгиев коментира, че то-
ва не е било необходимо и спо-
ред него, ако е имало притес-
нения и искания по докладна-
та, то те са могли да бъдат из-
чистени и по време на сесия-
та.

Маринчев коментира, че се-
га може би е подходящ момен-
тът за изготвянето на нова 
стратегия за развитието на 
спорта в Бургас. Това беше 
анонсирано през март 2020-а, 
но след това последва панде-
мията от коронавирус. 

„Стратегията не е актуали-
зирана от 12 години. На мен 
ми се иска сега това да се слу-
чи вече и смятам, че тази фон-
дация може да бъде идеален 
инструмент за новата страте-
гия за развитие на спорта. Ще 
използвам неговата инициати-
ва за фондацията, за да пов-
дигна точно този дебат. През 
2020-а дадохме 1 654 000 лева 
за спорта. А тази ще дадем 
1 260 000 лева. Ще имаме и ня-
какви буфери. Ето например 
сега гласувахме пари да се да-
дат за волейбола, за други 
състезания, на „Нефтохимик“ 
отново спешно, за да не фа-
лират“, обясни заместник-
председателят.

В работната група той ще 
покани и съветници извън 
Спортната комисия като Ма-
нол Тодоров и Иво Баев.

„Целта е да направим един 
добър документ, защото това 
в момента е фундамент. Не 
става въпрос кой го е предло-
жил. Няма много такава прак-
тика общините да имат спорт-
ни фондации. Аз лично не знам 
такава община. Затова имам 
нужда от повече време. Той 
малко ни изненада с тази до-
кладна, но това си е негова 
иницитива и право. Но пак каз-
вам – това нещо ще го бъде“, 
завърши Маринчев.
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Футболният „Черноморец“ отстъпи лидер-
ската позиция в класирането на Югоизточна 
Трета лига. „Акулите“ завършиха 1:1 с отбора 
на „Борислав“ на стадиона в квартал „Акации-
те“. 

Тимът от Първомай се качва на 11-о място, 
а „Черноморец“ пада до третата позиция след 
преките конкуренти за класиране – „Марица“ и 
„Загорец“. 

Срещата в Бургас не започна добре за дома-

кините от „Черноморец“ като допуснаха гол още 
в 10-ата минута, реализиран от Васил Колев. 
До края на първото полувреме „акулите“ опит-
ваха да изравнят, но без успех. 

Чак в 68-ата минута усилията на буразлии се 
увенчаха с успех. Гол за 1:1 вкара Антон Узу-
нов.

В следващия кръг „акулите“ посрещат отно-
во в Бургас четвъртия в класирането – „Розова 
долина“. Мачът е от 17:00 часа на 20 април.

СКАНДАЛ Футболният „Черноморец“  
отстъпи първото място след реми

Бургас ще има фондация в помощ на спорта 

Чф

Темата предизвика дебати 
сред общинските съветници

- да утвърждава община Бур-
гас като значим спортен център 
на национално и международно 
ниво; 

- да създаде дългосрочна стра-
тегия за цялостната спортна по-
литика на община Бургас; 

- да популяризира спортните 
постижения на община Бургас в 
страната и чужбина, като анга-
жира с тази цел и местната общ-
ност чрез поощряване и разви-
тие на съвместни прояви с чуж-
дестранни клубове и организа-
ции; 

- да подобрява условията за 
развитие на спорт за хора с ув-
реждания и в неравностойно со-
циално положение, както и 
включването им в спортни ак-
тивности и мероприятия на на-
ционално и международно ни-
во; 

- да взаимодейства с между-
народни спортни институции за 
обединяване на усилията за ра-
бота по съвместни проекти, как-
то и да търси и създава контак-
ти със световни спортни органи-
зации за активен обмен на ин-
формация с цел популяризиране 
на спортните традиции, постиже-
нията на бургаските спортисти и 
клубове, както и спортното-исто-
рическото наследство на общи-
на Бургас; 

- да подпомага развитието и 
осъществяването на детско-юно-
шеския спорт, развиван от клу-
бовете, регистрирани в община 

Бургас; 
- да подпомага и популяризи-

ра спорта и физическата култу-
ра в детските градини и учили-
щата на община Бургас; 

- да подпомага млади талант-
ливи бургаски спортисти в тях-
ното изграждане като бъдещи 
елитни състезатели; 

- да подпомага елитни състе-
затели, състезаващи се за клу-
бовете, регистрирани на терито-
рията на Община Бургас; 

- да подпомага представител-
ните отбори за високо спортно 
майсторство на бургаски клубо-
ве; 

- да подпомага професионал-
ната подготовка на треньори и 
педагози от бургаски клубове и 
училища; 

- да подпомага участието на 
бургаски състезатели и отбори 
от всички възрастови групи в 
международни и държавни пър-
венства и турнири; 

- да подпомага организиране-
то на спортни мероприятия от 
състезателен характер на тери-
торията на община Бургас; 

- да подпомага финансово и 
социално бивши спортисти, тре-
ньори, спортни деятели; 

- да подпомага спортисти от 
всички възрастови групи в слу-
чай на контузии и заболявания; 

- да разработва проекти за 
кандидатстване по държавни и 
европейски програми в сферата 
на спорта.

Заместник-кметът Диана Саватева из-
лезе с публична позиция по темата. Ето 
какво написа тя във Фейсбук:

„Има ли нужда градът ни от общинска 
фондация „Спортен Бургас“? Това се 
превърна в една от най-дискутираните 
теми през последните дни. За да няма 
дезинформация и некоректно тълкува-
не на фактите – ето позицията ми: 

Адмирирам предложението за създа-
ване на общинска фондация „Спортен 
Бургас“ като организация с нестопан-
ска цел, която си поставя амбициозни 
цели, свързани с подпомагането и раз-
витието на целия регистър от дейности 
от тази сфера.

Убедена съм, че една общинска фон-
дация трябва да има подкрепяща и до-
пълваща функция, без да се явява кон-
курентна структура на общинската ад-
министрация.

Не се съмнявам в добрите намерения 
на г-н Йордан Георгиев, председател на 
ресорната комисия в Общинския съвет, 
и уважавам амбициите му да бъде ак-
тивна фигура в спортния живот на гра-
да. Като ресорен зам.-кмет искам да 
споделя някои рискове, които заедно 
трябва да избегнем.

На първо място, дотирането на фон-
дацията от общинския бюджет трябва 
да е изключение, а не правило. Както 
самият г-н Георгиев признава, в усло-
вията на криза финансовите възмож-
ности са по-малко. Затова e необходи-
мо пренасочването на средства от бю-
джета към фондацията да е умерено и 
мотивирано. Иначе ще остане съмнени-
ето, че фондацията се създава, за да е 
„заден джоб“ на бюджета, за да се за-

обиколят регламентираните законови 
процедури при разпределянето на сред-
ствата за спорт. Тези съмнения изрази 
по време на заседанието на Правната 
комисия към Общинския съвет и г-н Кон-
стантин Бачийски.

В този смисъл участието на Община 
Бургас с финансови средства при фор-
мирането на бюджета на фондацията 
трябва да се сведе до минимум. Основ-
ната задача на фондацията трябва да е 
създаване на механизми за привлича-
не на допълнителни средства за спорт-
ните дейности и спортните клубове.

Вторият чувствителен момент е начи-
нът за определяне на бенефициентите 
на набраните средства, както и спра-
ведливото им разпределяне. За да се 
избегнат субективните преценки и ко-
ристното лобиране, е необходимо да се 

изработи прецизна система от крите-
рии. 

Затова предложих да работим в парт-
ньорство, да преодолеем спорните мо-
менти, за да може болшинството от съ-
ветниците наистина да бъдат убедени, 
че подкрепят създаването на един ефи-
касен механизъм за подпомагане на 
бургаския спорт и хората, отдали живо-
та си на него. 

Вече има насрочена среща за сбли-
жаване на позициите. „Подкрепям спор-
та“ не трябва да е просто звучна фра-
за, която да носи аплодисменти и лай-
кове, а ясно дефинирана система от ак-
тивности.

В обобщение: фондация „Спортен 
Бургас“ – голямо „Да“, но без дублира-
щи функции и с прозрачни процедури 
на работа“.

 Основни цели на 
„Спортен Бургас“: 

Голямо „Да“, но без дублиращи функции 
и с прозрачни процедури на работа

Диана Саватева, заместник-кмет:

Заместник-председателят на Спортната комисия 
Георги Маринчев е на мнение, че документът тряб-
ва да се прецизира

Идеята за създаване на фондацията е на предсе-
дателя на Спортната комисия Йордан Георгиев  
(вдясно)



Весела ГОРАНОВА

Дамска обувка, пълна с 
бодли, е хит на изложбата 
„Архиви“, която е експони-
рана в новия Център за из-
куства в сградата на новата 
библиотека „П. Яворов“ в 
Бургас. Обувката с пухчета 
и жълти метални бодли се 
оказа една от най-снима-
ните и разпространявани в 
социалните мрежи. Бодли-
ви ли са женските високи 
токчета и какво носят те, 
не само финес, красота и 
стил - тези и други въпроси 

предизвика твор-
ческото решение 
на авторката Дора 
Славова, известната 
провокативна бур-
гаска художничка. 
Към обувката задъл-
жително е включен 
и другият дамски 
аксесоар - чантата, 
която също е пълна 
с бодли. Какви тай-

ни има в чантата и какво 
се крие зад бодлите в нея 
може всеки да търси отго-
вори за себе си. А двата 
провокативни експоната си 
превърнаха в най-желани 
за селфита.

Освен ценителите на из-
куството може да видят и 
още любопитни експонати 
в изложбата, която са под-
редили шестима бургаски 

автори, които до съвършен-
ство владеят неконвенци-
оналните идеи в изкуство-
то. Това са Иво Бистрич-
ки, Дарина Пеева, Стойко 
Даскалов, Дора Славова, 
Венко Шурелов и Симеон 
Шивачев.
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„Черноморски фар“

Финалистката от „Гла-
сът на България“ Крис-

тина Дончева каза „Да“ 
на своя любим Арти - Ар-
тьом Анатолиевич. Це-
ремонията се състоя в 

най-романтичното място 
на Бургас - Морското ка-
зино. Церемонията запо-
чна час по-късно, защото 

кумът забрави халките. И 
това не е шега.

Певецът Арти падна 
на едно коляно пред 
избраницата, за да по-
иска ръката й в послед-
ния епизод на риалити 
формата.

А сега церемонията бе 
много емоционална, кра-
сива и чувствена - така 
всички гости ще я помнят 
цял живот.

Кристина и Арти са в 
сладко очакване на на-
следник „Ще ставам ба-
ща. Най-хубавият пода-
рък, който съм получавал 
през живота си!“, написа 
изпълнителят на „Късаш 
и хвърляш“ в социални-
те мрежи. „Да очакваме 
нашата първа рожба не-
съмнено е най-великата 
емоция, която сме изпит-
вали досега! Душата ми 
е щастлива! Сърцето ми 
е пълно с любов“, съоб-
щи на свой ред и самата 
Дончева.

Обувка, пълна с бодли,  
стана хит в социалната мрежа

Холивудската звезда 
Лиъм Нийсън  

кацна в Бургас

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

www.faragency.bg

Ехааа!Кристина Дончева от „Гласът  
на България“ се врече на арти
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