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Пускат първия екокатамаран 
с хибридни двигатели

Бургазлии се връщат  
от чужБина за ваксини
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Георги РУСИНОВ

Бургазлии и жители 
на други населени мес-
та в областта се връщат 
у дома за ваксини, нау-
чи „Черноморски фар“ от 
свои източници. Оказва 
се, че в момента у нас е 
далеч по-лесно и достъп-
но да си поставиш вак-
сина, отколкото в реди-
ца европейски държа-

ви, където сънародници-
те ни работят и живеят. 
Причините за това са ня-
колко. 

На първо място, голя-
ма част от българите на-
вън не искат да чакат дъл-
го време за ваксини, ко-
ито постоянно свършват. 
Чака се дори и за „Астра 
Зенека“ в някои от стра-
ните, които я ползват, 
споделят наши читатели.

Използват почивните 
дни покрай 

празниците да видят 
и семействата си
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Стр. 18

Бивши царски 
хора си спомнят за 
времето на НДСВ

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 16 април

Любен Петков остави 
недовършен роман за Бургас 

и непубликувана поезия
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5 Черен бургаски пясък  

попада в световните колекции

Мерки в 
помощ на 
бизнеса 
влизат  
в сила

Стр. 
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и Бургазлии се връщат  

Георги РУСИНОВ

Бургазлии и жители на дру-
ги населени места в областта 
се връщат у дома за ваксини, 
научи „Черноморски фар“ от 
свои източници. Оказва се, 
че в момента у нас е далеч 
по-лесно и достъпно да си 
поставиш ваксина, отколкото 
в редица европейски държа-
ви, където сънародниците ни 
работят и живеят. Причините 
за това са няколко. 

На първо място голяма 
част от българите навън не 
искат да чакат дълго време 
за ваксини, които постоянно 
свършват. Чака се дори и за 
„Астра Зенека“ в някои от 
страните, които я ползват, 
споделят наши читатели. 

Втората причина са набли-
жаващите големи великден-
ски празници, които са в 
края на април. Много хора от 
областта тогава така или ина-

Ина ПЕТРОВА

Язовир “Камчия“ прелива, пред прелива-
не е и язовир “Ясна поляна“. Дъждовете на-
пълниха двата водоема и след тригодишна-
та суша Южното Черноморие е осигурено с 
вода за следващите две години и полови-
на.

Според ВиК експерти преливането е ес-
тествено и не застрашава хора и селища в 
близките околности. „Контролирано изпус-
кане има, когато има опасност от висока 
вълна или много валежи, но при нас не се 
очакват. Язовир „Камчия“ не прелива за 
първи път, надявам се не е и за последен и 
никога не е имало проблеми с неговото пре-
ливане. Реката, която преминава през него 
- р. Луда Камчия, не минава през много на-
селени места, така че няма опасност за жи-
вущи в района“, посочи Димитър Гюров от 
ВиК Бургас. 

Язовир „Камчия“ е запълнил целия си 
обем от 232 млн. куб. м. вода, докато „Ясна 
поляна“ към момента е пълен на почти 
99%.

„Язовир „Камчия“ прелива от 4 април. Оч-
акваме това да се случи и за язовир „Ясна 
поляна“, на който му остава 1 млн. куб. м да 
се напълни изцяло. В момента в него има 
над 30 млн. куб. метра вода. Ако се сбъднат 
метеорологичните прогнози за дъжд, наши-
те очаквания са в неделя или понеделник и 
той да прелее“,  уточни Гюров.

Продължават ремонтните дейности на 
язовирите „Ахелой“ и „Порой“, които трябва 
да осигурят резервно водоподаване на Бур-
гас. В момента се ремонтира язовирната 
стена на „Ахелой“. Все още обаче не е за-
почнато изграждането на 11-километровия 
водопровод, по който водата от двата водо-
ема да стига до язовир "Камчия" и да се из-
ползва за битови нужди в случай на необхо-
димост. Все още няма яснота кога ще при-
ключи проектът. 

От „Напоителни системи“ – клон Бургас 
успокоиха, че за стопанисваните от тях язо-
вири няма опасност от преливане. „Към мо-
мента не се изпуска вода от язовирите, те 
са под постоянно наблюдение. Всичките 
язовири разполагат с необходимия лицен-
зионен обем за поемане на водни количе-
ства вследствие на пролетното снеготопене 
и дъждовете, които очакваме“, заяви упра-
вителят на дружеството Диян Петров. Обез-
печен е и поливният сезон, който се очаква 
да започне в началото на месец май.

Ина ПЕТРОВА 

Нова доставка на ваксини 
„Пфайзер“ ще има за общо-
практикуващите лекари в Бур-
гас и региона. Направеното 
разпределение е по 11 дози от 
препарата за всяко джипи. 
Пратки ще потеглят и към отда-
лечените общини.

Джипитата разполагат и с 
ваксини „Астра Зенека“, но от-
читат изключително слаб инте-
рес. „По информация на коле-
ги почти никой не проявява ин-
терес към нея. Тя може да се 
съхранява 5 месеца. Министъ-
рът каза, че може да се изтег-
ли. Засега стои в нашите хла-
дилници. Който е взел повече, 
в случай че няма интерес, ако 
трябва, ще я върнем“, посочи 

председателят на Регионалния 
съюз на общопрактикуващите 
лекари д-р Петко Желязков. 

В момента той и колегите му 
поставят ваксини на хора над 
65 години, както и на пациенти 
на хемодиализа, онкологично 
болни и трансплантирани. Ос-
вен при джипитата, тези групи 
могат да се имунизират в спе-
циализираните кабинети в ня-
колко здравни заведения в 

Бургас и областта. Отделно 
всеки желаещ може да се вак-
синира по така наречените 
„зелени коридори“, но там вак-
сината е само на „Астра Зене-
ка“.

Лекарите съветват хората да 
не се притесняват от поставя-
нето на втората доза на окс-
фордската ваксина. „Когато 
приближи този момент, ще тър-
сим хората по телефона. Ще 

видим колко ще съберем, кол-
ко ще се откажат. Ще бъдат 
убеждавани, и то наистина е 
така, че няма проблем с втора-
та доза да си завършат имуни-
зацията, да могат да имат до-
бър имунизационен статус, от-
колкото да остават само с ед-
на ваксина“, подчертава д-р 
Желязков. По думите му науч-
ните публикации показват, че 
случаите на тромбози при по-
млади жени са изключително 
редки и не са описани при вто-
рата игла.

Лекарят разясни и каква ще 
е защитата, ако заради при-
теснението си някои останат с 
една доза. „Ще бъдат защите-
ни към 40-50% от тежко заболя-
ване. Така че от 1000 човека, 
ако се срещнат с вируса при 
направена една игла, към 500 
почти няма да се разболеят, 
другите 500 ще го изкарат теж-
ко“.

„Имаме повече записани па-
циенти, надяваме се към края 
на месеца - началото на дру-
гия, да има повече ваксини“, 
казват джипитата. Досега ня-
кои от тях са получили малки 
количества и от третата вакси-
на – на „Модерна“, но достав-
ките са нерегулярни.

Георги РУСИНОВ

Новозаразените с ковид 
в областта намаляват като 
бройка, но смъртните слу-
чаи - не, показва справка 
на „Черноморски фар“ в 
РЗИ-Бургас. За сравнение 
починалите на 13 април бя-

ха 11, а за 14 април са с 
двама повече. Новите слу-
чаи в областта иначе беле-
жат значителен спад – 155 
при 260 в предходния ден.

Бургаска община е отно-
во с най-много нови случаи 
– 83. Следват Поморие (15), 
Карнобат (14) и Айтос (13), 

които са другите градове, в 
които от известно време се 
наблюдават повече заразе-
ни. Община Руен е със 7 но-
ви случая, Несебър и Каме-
но – 5, Сунгурларе и Созо-
пол – 4, Царево – 3, При-
морско и Средец – 1. Малко 
Търново е общината без но-

ви заразени.
Спада и броят на хоспи-

тализираните. От 33 за 13 
април на 10 за 14 април. Ня-
ма пациенти в тежко състо-
яние или реанимация. Два-
ма медици и четирима уче-
ници са сред новозаразе-
ните.

Общо за област Бургас 
случаите с регистрирани по-
ложителни проби за COVID-
19 към момента са 25 174 ли-
ца. Излекувани са 17 257 ли-
ца. Хоспитализирани общо 
477 пациенти. На домашно 
лечение са 6603 лица. Почи-
нали са 837 лица.

Заразените с ковид в областта  
намаляват, смъртните случаи - не

Джипита с нова доставка на „Пфайзер“Язовир „Камчия“ 
прелива, имаме вода 

за 2,5 години

Използват почивните дни 
покрай празниците  
да видят и семействата си

Дона МИТЕВА

Изборната еуфория и пос-
ледващото очаквано констру-
иране на парламента и евен-
туално правителство са сре-
да, в която слуховете намират 
своя благоприятна почва за 
избуяване. Такъв слух се ши-
ри в момента и сред лекар-
ското съсловие на Бургас. 
Упорито се шушука, че допъл-
нителни средства (1000 лева) 
за хората на първа линия ня-
ма да има. Обясненията са, 

че първо тези пари идвали от 
една страна, после от друга 
институция, пък вече били 
свършили… Към сценария мо-
же да се добави и фактът, че 
третата вълна вече започва 
да отстъпва и заболелите от 
COVID-19 намаляват.

Дали слухът е пуснат злона-
мерено, или просто притесне-
нията на хората в бели прес-
тилки някой е изрекъл гласно 
– не се знае.

Знае се обаче, че точно на 
професионалния празник на 

работещите в сферата на 
здравеопазването – 7 април, 
Кабинетът взе решение за 
осигуряването на условия за 
продължаване на заплащане-
то както на допълнителните 
възнаграждения от 1000 лева 
за медицинския и немедицин-
ския персонал, пряко зает с 
пациенти с COVID-19, така и 
за поставяне на ваксини сре-
щу COVID-19, при допускане 
на удължаване на срока на 
извънредната епидемична об-
становка след 30 април т.г.

„Това е ефективна мярка за 
справяне с пандемията и за 
мотивация на кадрите в сис-
темата, които денонощно се 
трудят в безпрецедентните 
условия като лекуват и спася-
ват болните българи“, катего-
ричен бе премиерът и подчер-
та, че независимо от следиз-
борната ситуация, държавата 
е длъжна да осигури всичко 
необходимо за медицинския 
и немедицинския персонал, 
поставен на първа линия в 
борба с новия вирус.

Медици настръхнаха след слухове  
за спрени бонуси от 1000 лева 

Кабинетът: Продължава заплащането на допълнителните възнаграждения

Слаб интерес към 
„Астра Зенека“, 
засега ги 
съхраняват в 
хладилниците на 
практиките си 
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"ЧЕР НО МОР СкИ фАР" ЕАД 
Издател: 

Димитър Николов 

Гла вен ре дак тор:
Сил вия Шатъ ро ва Всички права са запазени. Възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение  

от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Все ки ав тор но си пер со нал на от го вор ност за пу бли ка ция та си. 

"Черноморски фар" е 
учредител и член на 
Български медиен 
съюз (БМС)
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АДРЕС НА РЕДАкцИяТА:
ул."Милин камък" 9, ет.3 

"Чер но мор ски фар"
e-ma il: far@chfar.com

info@faragency.bg

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).

Дона МИТЕВА

От началото на другата седмица 
предстоят изпитателни плавания 
на първия екокатамаран с хибрид-
ни двигатели. Плавателният съд се 
изгражда по трансграничен про-
ект „Плаване през Черно море“. 

Проектът е на стойност близо 
1 250 000 евро, като по-голямата 
част от него се финансира от Съв-
местната оперативна програма 
„Черноморски басейн 2014-2020“.

Корабът бе транспортиран по су-
ша от завода в Царево до пристани-
щето, където ще бъде пуснат на во-

да и ще се извършат изпитанията. 
„Швартовите и ходови изпитания, 
свързани с устойчивостта на кора-
ба, ще се извършват в акваторията 
на пристанище Царево. На тях се 
очаква да присъстват и представи-
тели на съответните институции, ко-
ито да сертифицират годността на 
кораба за ползване. От изпитания-
та зависи дали ще го приемем така, 
или ще трябва да се доработва не-
що. Катамаранът е възложен за из-
пълнение след проведена общест-
вена поръчка и е на 97% платен по 
нея“, коментираха представители 
на възложителя - СНЦ Клуб за спор-
тен риболов „Гларус“.

Предвид специфичните условия 
на плаване в Черно море, е кри-
тично важно достигането до мак-
сималната и крейсерската скорост 
на кораба, което следва да се ус-
танови на изпитанията в акватори-
ята на пристанище Царево.

Партньори по проекта са прис-
танищната администрация в гръц-
кия град Александруполис, българ-
ското сдружение по спортен рибо-
лов „Гларус“, както и Международ-
ният център за социални изслед-
вания и анализи на политики в 
Грузия.

Целта е да бъдат разработени 6 
нови морски туристически марш-
рута с акцент върху културното на-
следство на региона.

Това е първият български екока-
тамаран. Той е с хибридни двига-
тели и слънчеви панели. Когато не 
пътува по туристически маршрути, 
корабът ще изследва качеството 
на морската вода.

Засега, при успешни изпитания 
на вода, катамаранът ще плава са-
мо в Бургаски залив - по маршру-
та Бургас - Несебър, като Бургас – 
Созопол е другата възможна дес-
тинация.

Таксата на то
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от чужбина за ваксини
че възнамеряват да се при-
берат в България, за да се 
видят със семействата си, 
независимо от това, че ще 
трябва да правят ПСР тест. 
Поне засега е така. В момен-
та прибиращите се не са мно-
го, но се очаква дни преди 
Великден напливът да е най-
голям.

Третата причина са „зеле-
ните коридори“, където също 
може да се поставят вакси-
ни. От УМБАЛ-Бургас обясни-
ха пред наш репортер, че пе-
риодично от РЗИ-Бургас се 
отпускат и иРНК ваксините 
на „Пфайзер“ и „Модерна“, 
но количествата са лимити-
рани и свършват бързо. По-
следната събота и неделя в 
МЦ „Св. Николай Чудотво-

рец“ е имало от двете вакси-
ни, но бързо са били изчер-
пани. Дали обаче сред тях е 
имало хора, прибрали се от 
чужбина, от лечебното заве-
дение обясниха, че не могат 
да кажат, тъй като за регис-
трациите отговаря РЗИ-Бур-
гас. С това се потвърждава, 
че част от регистрираните в 
електронния регистър все 
пак успяват да си поставят 
иРНК ваксини.

Д-р Нигохос Топузян, кой-
то оглавява Медицинския 
център към УМБАЛ-Бургас 
сподели пред изданието ни, 
че при тях количествата 
„Пфайзер“ и „Модерна“ оти-
ват най-вече за приоритетни-
те групи – хора над 65 години 
и такива с хронични заболя-

вания. Той също не може с 
категоричност да каже има 
ли сред тях завърнали се от 
чужбина. 

„Ние сме денонощен вак-
синационен кабинет и мога 
да кажа, че интересът към 
ваксините е само за тези на 
„Пфайзер“ и „Модерна“. 
Както обясних обаче, с тях 
се ваксинират приоритетни-
те групи. Със сигурност мога 
да кажа, че интересът към 
препарата на „Астра Зене-
ка“ е почти нулев. За изми-
налото денонощие може би 
едва двама-трима души са 
си поставили от тази вакси-
на. Ще видим с приближава-
нето на празниците дали ще 
има по-голям интерес“, зая-
ви той.

Опитахме да се свържем с 
директора на РЗИ-Бургас д-р 
Георги Паздеров, който да 
отговори дали се наблюдава 
прибиране на българи от чуж-
бина за ваксинации, но той 
не отговори на позвънявани-
ята ни.  

Наши читатели заявиха, че 
са си запазили часове за 
ваксиниране именно чрез 
електронния регистър. И по-
неже засега иРНК ваксините 
на „Пфайзер“ и „Модерна“ са 
много малко за регистрира-
ни чрез онлайн регистъра, а 
личните лекари и „зелените 
коридори“ ваксинират с тях 
само приоритетните групи, 
една част от прибиращите се 
от чужбина избират да се 
ваксинират с „Астра Зене-

ка“. Един такъв е Иван от Ай-
тос.

„Прибрах се преди седми-
ца от Великобритания. На-
правих си ПСР. Два дни ча-
ках резултата, в което време 
бях под домашна карантина. 
След като излезе отрицате-
лен, се обадих на личния си 
лекар, запазих си час и тези 
дни отивам да се ваксини-
рам. Обясни ми, че за мен ще 
може да е с „Астра Зенека“, 
тъй като ваксините на „Пфай-
зер“ и „Модерна“ в момента 
са приоритетни за възраст-
ните хора и хората с хронич-
ни заболявания. С „Астра Зе-
нека“ ще се ваксинирам“, ка-
за той пред наш репортер.

Българинът сподели още, 
че в самолета с него е имало 

други хора от областта – Кар-
нобат, Айтос, Бургас, Руен. 
Всеки се прибирал по една 
или друга причина за празни-
ците. При мюсюлманите за-
почва свещеният месец на 
Байрама и също доста от тях 
се прибират по родните си 
места. Иван продължи с то-
ва, че познава поне 20-ина 
българи, които ще се прибе-
рат за празниците и ще се 
ваксинират. 

Други наскоро завърнали 
се или тепърва прибиращи 
се категорично заявяват, че 
ще чакат „Пфайзер“ и „Мо-
дерна“ до последно, тъй като 
надеждите им са, че ще мо-
гат да се ваксинират в „зелен 
коридор“, когато от РЗИ-Бур-
гас отпуснат отново.

„Черноморски фар“

Поредна нарколаборатория в 
рамките на седмица бе неутра-
лизирана в резултат на специ-
ализирана операция на служи-
тели от отдел „Криминална по-
лиция” при ОДМВР – Бургас, съ-
общиха от пресцентъра бурга-
ската полиция.

Нарколабораторията се поме-
щавала в апартамент в бл. 201 в 
к-с „Меден рудник”, обитаван от 
36-годишен криминално проявен 
бургазлия. При извършеното 
претърсване със съдействието 
на служители от сектор „Специ-
ализирани полицейски сили” 
към ОДМВР – Бургас и Четвърто 
районно управление - Бургас, 
осъществено около 02.00 ч. на 
15.04 т.г., са намерени и иззети 
множество пособия и прекурсо-
ри за производството на метам-
фетамин - стъклени колби заед-
но с червеникаво прахообразно 
вещество, стъклена купа, шише-
та с гъста бяла течност, солна 
киселина, множество шишета с 
разредител, специализиран тер-
мометър, йод на кристали, фос-
фор, електронна везна, плик с 
метамфетамин и др.

В апартамента освен обитате-
ля на жилището се намирали 
още двама мъже и две жени. 
Констатирано е, че един от мъ-
жете – 46-годишен криминално 
проявен бургазлия е „готвачът“. 
Той е задържан за срок до 24 
часа, като предстои повдигане-
то на обвинение. Останалите че-
тирима също са задържани за 
изясняване на детайли по слу-
чая.

Образувано е досъдебно про-
изводство, материалите по кое-
то ще бъдат докладвани в Бурга-
ска районна прокуратура.

„Черноморски фар“

Само за седмица рекордният 
брой от 1373 читатели са си напра-
вили регистрация и читателски 
карти.

С наситена програма от 1 до 11 
април новият Център за съвремен-
но изкуство и библиотека в Бургас 
се включи по блестящ начин в кул-
турния живот на морския град. Две 
интересни изложби, документални 
филми, куклен спектакъл и литера-
турни премиери на книгите на най-
актуалните и утвърдени български 
писатели събраха бургазлии от 
различни възрасти в новото кул-
турно пространство. От началото 
на месеца до този момент в библи-
отеката са се регистрирали 1373 
читатели. Общият брой на хората, 
посетили събитията в новото кул-
турно пространство надвишава 
10 000 души, като организацията на 
програмата бе съобразена с про-
тивоепидемичните мерки за безо-
пасност.

В културния афиш за април пред-
стоят още интересни събития. На 
22 април деца от бургаските детски 
градини ще пресъздадат обичаите 
за Лазаровден и Цветница.

Ето какво споделиха едни от 
най-изтънчените и популярни бъл-

гарски писатели, които гостуваха в 
Бургас.

„Бургас е една красива история. 
Всяка година все повече ми харес-
ва, винаги го давам за пример за 
модерен европейски град.“ Това 
сподели авторът на бестселъра 
„18% сиво“ Захари Карабашлиев 
по време на среща със свои почи-
татели в Библиотеката.

„За последните две години тол-
кова обикнах Бургас и хората му, 
че искам да живея тук. Благодаря 
ви!”, сподели писателят Георги 
Бърдаров, който направи две пре-
миери поради големия интерес на 
своите почитатели.

"Бургас е мечта и стъпка напред 
към радостта. Надявам се не само 
Бургас, а цялата ни страна да стиг-
не до радостни и силни дни!“, спо-
дели пред бургаска публика попу-
лярната писателка Здравка Евти-
мова, която определят като първа-
та дама в съвременната ни литера-
тура и майстор на късия разказ.

"Всяка книга има душа. Всяка 
книга има своя философия и по-
знание. Животът става много по-
богат, когато четем. А тук има цяла 
съкровищница от книги!", сподели 
младата писателка Камелия Кучер 
пред публиката в Бургас.

"Животът е клавиатурата на ед-

но пиано. В тази книга описвам 
времето, в което живях. Сега Бур-
гас стана един красив град. И съв-
сем престанах да посещавам за-
падните градове. Моята голяма лю-
бов бе благозвучието и затова на-
правих първата "Тоника". Снимки-
те в книгата са специални. Една 
снимка е един миг, който може да 
разкаже една хилядолетна исто-

рия", сподели Стефан Диомов при 
представянето на биографичната 
си книга "Белите и черни клавиши 
на моя живот" в Библиотеката.

Новата библиотека е с работно 
време понеделник - петък от 10.00 
до 18.30 часа (с читатели се рабо-
ти до 18.15 часа) за дните, в които 
няма събития. В събота - от 09.00 
до 17.30 часа.

Над 10 000 души са посетили 
събитията в новата библиотека

Удариха „готвачи“ 
на метамфетамин  

в Меден рудник

Пускат първия екокатамаран  
с хибридни двигатели



„Черноморски фар“

„Не забравяйте кой и за 
какво ви е изпратил тук“. С 
тези думи се обърна най-
възрастният народен пред-
ставител Мика Зайкова от 
ИТН към новите депутати. 

След края на речта й но-
вите 240 положиха клет-
ва. 

Още в началото тя съ-
общи, че заседанието ще 
се предава пряко по БНТ 
и БНР, така ги моля за ус-
мивки и за радост. 

"Нека народът да види, 
че народните представи-
тели в 45-ото Народно съ-
брание са хора с добро 
настроение и имат хумор. 
Датата на моето раждане 
ми даде привилегията да 
открия 45-ото Народно съ-
брание и дано да съм до-
бра орисница". 

Новото НС започна ана-
логово с поименна про-
верка .

Депутати на Слави дой-
доха заедно, влязоха през 
парадния вход. Опънат 
червен килим, строени 
гвардейци... в очакване на 

депутатите.
"Вече 1300 години на 

този горещ кръстопът бъл-
гарите се борят за наша-
та красива и прекрасна 
земя, за да има България 
и за да пребъде във ве-
ковете. Много от нашите 
предци са умирали с ус-
мивка на уста за свобода-
та на нашата страна и съм 
сигурна, че и съвременни-

те българи биха жертва-
ли живота си, за да я има 
България. България е ми-
нала през много битки и 
събития, но винаги е въз-
кръсвала, защото мъдри-
ят народ винаги е намирал 
правилния път към възкре-
сението. И сега се намира-
ме в съдбовно време. Ние 
сме в пандемия, иконо-
мическа и социална кри-

за“, каза Зайкова. Според 
нея българите много пъти 
са казвали на политиците 
къде грешат. 

"Българският народ мно-
го пъти е кавал истината 
дали на протести, дали на 
референдуми, дали на из-
бори, но на 4 април ни из-
прати тук с една-единстве-
на поръка – промяна, тази 
промяна, която ще изва-

ди България от всички по-
следни места в ЕС. Всички 
искаме да видим, че не сме 
на последните места", ко-
ментира тя. Мика Зайкова 
припомни, че България от 
5 място по образованост 
вече е на 80. 

"България е дала на све-
та Паисий Хилендарски, 
Димчо Дебелянов, пе-
вци като Никола Гюзелев, 
Райна Кабаиванска, учени 
и изобретатели, които са 
работили във всички обла-
сти на науката и никой от 
нас не иска нашите вели-
ки артисти и културни дей-
ци да протягат ръка за пен-
сия“, каза тя. 

"Ние тук наистина можем 
да направим нещо много 
важно независимо от това, 
че сме различни. Имаме 
една цел, а това е проспе-
ритет на България и нейно-
то достойно място в евро-
пейското семейство", об-
общи Мика Зайкова.

Президентът Румен 
Радев съобщи, че в поне-
делник ще проведе кон-
султации за съставянето 
на правителство. 

Чф4 16-19 април 2021

депутати се заклехаНовите 240  

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физиче-
ски и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпи-
ло уведомление вх.№63-00-529/14.04.2021 г. от „Луксор Прим“ 
ЕООД, за наличие на инвестиционно предложение за обект „Схема 
за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително 
допълнителна търговска площ на морски плаж „Дяволска река 1“ 
гр.Приморско, Община Приморско.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физиче-
ски и юридически лица, че в Общинска администрация е постъ-
пило уведомление вх.№63-00-530/14.04.2021 г. от „Соф Проект 
Инженеринг“ ЕООД, за наличие на инвестиционно предложение 
за обект „Схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръже-
ния, включително допълнителна търговска площ на морски плаж 
„Приморско-Централен“ гр.Приморско, Община Приморско.

пОКаНа
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел 

в обществена полза "Зонта клуб Бургас", ЕИК:  102852818, 
на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно общо 
събрание на 22 май 2021 г. от 11:00 часа, в Гранд хотел 
"Приморец", гр. Бургас, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на сдружението.
2. Обсъждане и приемане на годишен финансов от-

чет на сдружението.
3. Промени в устава на сдружението.
4. Разни.

При липса на кворум, на основание член 27 ЗЮЛНЦ, 
общото събрание ще се проведе през същия ден от 12 
часа, на същото място и при същия дневен ред.

При невъзможност да се присъства лично е задължи-
телно предоставяне на пълномощно на член, присъст-
ващ на събранието.

Новите депутати, избра-
ни на 4 април, които поло-
жиха клетва в парламента, 
избраха и нов председател 
на Народното събрание. 
Това е Ива Митева от пар-
тията „Има такъв народ”.

Партия ГЕРБ предложи 
досегашния председател 
на НС Цвета Караянчева 
отново да заеме поста. 
Предложението направи 
Десислава Атанасова, чии-
то думи обаче бяха посрещ-
нати с освирквания.

С л е д  т о в а  Т о ш к о 
Йорданов от „Има такъв на-
род” предложи Ива Митева 
и преди да изчете биогра-
фията й, призова депутати-

те да направят разликата с 
„прекрасната кърджалий-
ска представителка”.

Още преди съобщава-
нето на имената от ГЕРБ 
предложиха поименно гла-
суване със ставане от мяс-
то, но това беше отхвър-
лено от всички останали 
парламентарни групи в за-
лата.

По-рано пък Десислава 
Атанасова каза, че ГЕРБ 
ще се въздържи при гла-
суването на кандидатури-
те на другите политически 
сили за председател на 
парламента.

В крайна сметка се стиг-
на до гласуването, кое-

то се проведе по азбучен 
ред. Първо депутатите гла-
суваха за Ива Митева: "за" 
- 160 в залата и 3 от онлайн 
платформата, "против" - 0, 
"въздържали се" - 74 в за-
лата и 1 от онлайн плат-
формата.

След това депутати-
те гласуваха и за Цвета 
Караянчева, като нейни-
те резултати са: "за" - 74 в 
залата и 1 от платформа-
та, "против" - 160 в залата 
и 2 от онлайн платформата 
"въздържали се" - 0.

Ива Митева е член на 
екипа на ПП „Има такъв на-
род“ и стана депутат от 23 
МИР София, където беше 

втора след проф. Андрей 
Чорбанов. Тя е юрист, била 
е директор на Дирекцията 
по правни въпроси в ста-
рия парламент. Познава в 
детайли работата на пар-
ламента, тъй като работи 
отдавна в администраци-
ята му.

„Надявам се към опита и 
знанията на опитните пар-
ламентаристи да добавим 
енергията и новаторство-
то на новите депутати. На 
4 април избирателите да-
доха своя глас, към нас са 
отправени очакванията за 
здраво и стабилно законо-
дателство, дело не на се-
кундата, а на дълго обмис-
ляне", каза тя. 

Митева смята, че про-
зрачността и отчетност-
та трябва да са водещи в 
това НС. 

На първото си заседание 
депутатите избраха и ней-
ните заместници. Това са 
Цвета Караянчева от ГЕРБ, 
Виктория Василева от ИТН, 
Кристиан Вигенин от БСП, 
Мукаддес Налбант ДПС, 
Атанас Атанасов от ДБ и 
Татяна Дончева от ИМВ.

„Мика Зайкова е много 
симпатична дама. Тошко е 
твърде, твърде семпъл мъж. 
Вече даде назад за мажо-
ритарния вот и за утеха на 
наивните избиратели спо-
мена за левче субсидия. 
Деси Атанасова е лош из-
бор, ако ще води групата 
на ГЕРБ. Корнелия си е съ-
щата нахална досада. На 
фона на муцунките в пар-
ламента Христо изглежда 
класа. На Мая изключих те-
левизора.“

Ива Митева бе избрана за председател 

Фирма „алексОК“ ЕООД - гр.Велико Търново 
набира шофьори с категория „Е“,

за курсове от България до Европа и обратно. 
Високо възнаграждение.

тел.0893068537, www.alexok.com
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Силвия ШаТЪрОВа

Една от причините ИТН да 
има този резултат е търсене-
то на нови лица в политика-
та и умората от системните 
партии. Обикновено поли-
толози казват че през 10 го-
дини се гласува за звезда и 
има едни 400 000 гласопода-
ватели, които излизат до ур-
ните само когато тя се появи, 
независимо коя е личността. 
Сега т.нар. „селебрити вот“ 
изпрати в парламента хора-
та на „Има такъв народ“ като 
втора политическа сила.

Отново несистемна пар-
тия, която тепърва би след-
вало да се изгражда, да бъде 
хомогенна структура и това е 
основният проблем на тази 
млада партия.

По подобен начин на пръв 
прочит се появиха през по-
следните години НДСВ и 
ГЕРБ, след умора от полити-
ческата класа изгря и тяхна-
та звезда. 

Един от царските хора в 
Бургас Стефан Кенов, кой-
то бе и човек на Николай 
Бареков тук, заяви пред 
„Черноморски фар“, че не 
би следвало да се прави ана-
лог между НДСВ и „Има та-

къв народ“, по-скоро той го 
сравни с политическия су-
бект на Николай Бареков.  
В момента Стефан Кенов е 
общински съветник от БДЦ 
в Карнобат, има дълъг поли-
тически стаж.

„Това нещо няма история, 
това не е като ГЕРБ, ДПС и 
БСП. За да имаш устойчи-
вост, трябва да имаш струк-
тури, с каквито в момента 
разполагат само тези три 
партии. Партиите се делят 
на електорални, каквито са 
двете големи партии в САЩ 
- демократи и републикан-
ци, и структурни. За да съ-
ществуваш и да можеш да 
устоиш, трябва да имаш ус-
тойчивост, каквато ти дават 
само структурите, а в случая 
такива има само ГЕРБ, ДПС 
и донякъде БСП. Партийните 
структури отдолу те поддър-
жат, когато си в опозиция“, 
заяви Кенов. Той допълни, 
че НДСВ започна да пра-
ви структури след като пад-
на от власт, което е било 
един от проблемите да из-
чезне от политическата сце-
на. Волята на народа  пра-
ти Слави Трифонов в пар-
ламента, бъдещето му е не-
ясно, защото за разлика от 

ГЕРБ той не влиза в него с 
2 млн. гласа както това ста-
на преди 12 години, а с мно-
го по-малко. „Това не е ка-
тегорична победа“, казва 
Кенов и допълни, че мажо-
ритарния вот е непрактичен, 
защото  единствените кан-
дидати при втори тур срещу 
ИТН ще са хората на ГЕРБ, 
които категорично биха по-
бедили на места кандидати-
те на ИТН.

От т.нар. странни коали-
ции, които се очертават в 
настоящото НС, единстве-
ното стабилно мнозинство 
е това точно на двамата по-
литически противника - пър-
вия и втория - ГЕРБ и ИТН. 
„Не мога да разбера и т.нар. 
протестъри - от една страна 
леви, от друга десни. Това са 
безпринципни позиции“, за-
яви Кенов. Той категорично 
отрича поведението на лиде-
ра на ИТН Слави Трифонов 
да мълчи. „Политиката не 
се прави зад кадър. Не мо-
жеш да мълчиш толкова дъл-
го време“, заяви той.

При едни евентуални нови 
избори ГЕРБ ще повиши ре-
зултата си, е мнението му, 
защото ИТН са обрали от пе-
риферията точно на ГЕРБ.

Дона МиТЕВа

Заради често налагани-
те от анализатори и поли-
толози паралел между поя-
вата навремето на НДСВ и 
Симеон Сакскобургготски и 
сега изгряването на полити-
ческия небосклон на Слави 
Трифонов и „Има такъв на-
род“ потърсихме за комен-
тар Бранимир Петров, по-
литическо лице от годините 
на „жълтите“:

„Първо искам да внеса 
една яснота: на времето, 
когато бях координатор на 
НДСВ, ни се обясняваше, 
че координаторите не са по-
литически лица. Т.е. полити-
ческите решения се вземат 
на друго място. Това само 
за яснота, защото е дру-
га тема.“

За приликите и разлики-
те както между формациите, 
така и между техните лиде-
ри, Петров коментира:

„Приликите и разликите  
между двете партийни фор-
мации (НДСВ и ИТН), които 
в последно време се тър-
сят… трябва да припомня, 
защото мисля, че анализа-
торите го забравят: Симеон 
II дойде тук в България без 
да има партия зад гърба си, 

без да я е създал. Той я съз-
даде доста след като спече-
ли изборите. Първо става-
ше въпрос за движение, ко-
ето спечели изборите и чак 
след това се създаде пар-
тия. И то се създаде от вто-
рия опит, защото първия се 
провали – най-грубо казано. 
Чак след това той беше пред-
седател на партия. 

Докато създаването на 
„Има такъв народ“, а пър-
во на „Няма такава държа-
ва“, ако си спомняме, пред-
хожда участието на Слави 
Трифонов, респективно на 
самата партия, в изборен 
процес. И в превръщането 
му (на Слави) на практика в 
незаобиколим фактор.

Ако трябва да сравнява-
ме, ако изобщо са сравни-
ми двамата лидери – там 
генетично нещата се раз-
минават. Безпредметно е 
да навлизам в анализ. Те 
са просто несравними като 
генетика, история, произ-
ход, като развитие, реали-
зация. Почти няма черта от 
личността, която може да се 
сравнява.

По отношение на Симеон 
Сакскобургготски имаме ра-
бота така или иначе с цар на 
българите, който има акт за 

коронация, но няма акт за 
абдикация. Той е изгонен 
след референдум, но нико-
га не е абдикирал. И в та-
къв смисъл, от гледна точка 
на монархическата идея: той 
е цар на българите.

За уважавания от всич-
ки г-н Станислав Трифонов 
може да се каже, че е 
несравнимо - като това 
Сакскобургготски да пее 
„Шат на патката глава-
та“, или  „Тайсън кючек“ и 
„Седем, осем и ще си пад-
нала“. В този смисъл срав-

ненията е по-добре да бъдат 
избегнати. Защото ще изле-
зе във вреда на един от два-
мата. В крайна сметка това 
е житейски път. 

Да погледнем как се реа-
лизират двата политически 
проекта. Единият как бе ре-
ализиран, а другият, пред-
полагам, как предстои да 
се реализира. Това, което 
едната структура – НДСВ, 
измина като политически 
път – беше белязан от на-
казанието на коалициите. 
Царят „похарчи“ харизмата 

си, защото беше накачулен 
от коалиционни партньори, 
които имаха свои негативи. 
А той дойде с харизмата на 
неопетнен спасител и с на-
деждата, че ще оправи всич-
ко, което при Костов бе не 
добре свършено или обърка-
но, най-меко казано. Както 
коалицията с ДПС, така и 
при коалицията след това, 
станала известна като 3:5:8 
– ДПС-НДСВ-БСП доведе до 
негативи на собствената му 
партия. Казвам го не за дру-
го, а защото до голяма сте-

пен тази коалиционна кар-
ма може да налегне и Слави 
Трифонов. Защото той ако 
се осмели, (това ще е акт на 
огромна смелост от негова 
страна, или на много здрава 
поддръжка от някои посол-
ства) ще бъде осъден да го 
направи коалиционен. 

Ако това се случи, има 
много голяма вероятност 
Слави да последва съдба-
та на Симеон. Всъщност и 
съдбата на Борисов, който 
също управлява в коалиция 
в момента“.

Що се касае до прогнози-
те от страна на „царския чо-
век“ – те по-скоро са обрани 
и много внимателни:

„Не знам дали Слави 
Трифонов ще събере кураж 
да направи кабинет, защото 
не може да не отчита липса-
та на подготовка у себе си 
и екипа си. Най-вече опит и 
познания в политиката както 
у себе си, така и у най-близ-
ките си хора, включително 
сценаристите. Той е дока-
зал, че е обективен – бизнес-
мен и прагматик. Трудно ще 
се справи със собствените 
си способности. Това екзо-
тично нещо, наречено „кас-
тинг за министри или за по-
литици“, не се е наблюдава-
ло в света и едва ли сери-
озно политическите анали-
затори могат да решат, че е 
възможно така да събереш 
екип, който да изведе стра-
ната си от такава глобална 
криза – в икономиката, об-
разованието, демография-
та, здравна – на ръба на ка-
тастрофата“, е мнението на 
Бранимир Петров.

Бранимир Петров, координатор на НДСВ  
за област Бургас в периода 2003 - 2008 г.:

Не можем да сравняваме Симеон Сакскобургготски 
с човек, който пее „Шат на патката главата“

Коалиционната карма може да налегне и Станислав Трифонов

Стефан Кенов: Бъдещето на ИТН е неясно,  
те не влизат в политиката с голяма електорална подкрепа 

Соломон Паси - бивш външен министър от времето на НДСВ (вляво) и Иван 
Витанов - областен управител, бяха едни от силните хора на Бургас



Съветници питат, 
администрацията отговаря Максим МОМЧИЛОВ

Вероятно той щеше да бъде 
един от символите на Слънчев 
бряг. Над 300 метра бетонен 
пристан, влизащ навътре в мо-
рето. Намиращ се на централ-
ния плаж пред хотел „Глобус” - 
със сладкарница – ресторант 
в края. Щеше да разполага с 
кула за скокове във водата, 
намираща се успоредно на не-
го. Свръзката между тях щеше 
да е въздушна (пак мост, но 
без пилони). Предвиден бе и 
символ с височина 10 метра, 
който да се издига гордо в 
края на пристана!

Там щяха да пристават ко-
рабчета за морски разходки, 
предоставящи на гостите на 
комплекса романтична раз-
ходка до Стария Несебър. Щя-
ха да акостират и яхтсмените с 
техните яхти. Предвидено е би-
ло и място за водните атрак-
ции, като скутери, банани, па-
рашути… А след това човек мо-
же да се нахрани и разхлади 
във ресторанта – сладкарни-
ца. 

Такъв е бил замисълът и та-
кава е била и задачата на ар-
хитектите, проектантите, кон-
структорите… и строителите на 
това съоръжение. Краен срок 
за изпълнението – летен сезон 
1977 г. Строежът започва уси-
лено и повечето от работата е 

свършена. Остават довърши-
телни работи, като обзавежда-
не на сладкарницата, изграж-
дане на помощните стълби и 
въжен мост, поставяне на дър-
вената конструкция. Доиз-
граждане и монтиране на сим-
вола. Саниране на естакада-
та… и други дребни задачи. 

Всичко е изглеждало перс-
пективно и розово. Слънчев 
бряг ще има нова придобивка 
и гостите му ще има къде да се 
забавляват и наслаждават на 
почивката си. Ще се открият 
нови работни места за хората 
и ще се увеличат приходите от 
курорта… 

Но никой не слага в сметки-
те си природата. Всъщност 
проектантите са предвидили 
силата на вълнението проекта, 
но то се е оказало или недос-
татъчно или… 

Когато се съюзят две голе-
ми сили, като Вятъра и Морето 
– става страшно. Денят е 17 
декември 1976 г.! Вече седми-
ца вятърът духа от изток – „Ле-
ванти“, разказва Стати Михай-
лов. Вълнението на морето е 
невиждано, дори старите ри-
бари не си спомняха за подоб-
но време. Някои от тях казва-
ха, че ако продължи да духа, 
морето ще се получи като ле-
ген, наведен на една страна и 
ще дойде много вода, която да 
залее всичко! 

Тежките, дебели, дълги (по 
цялата дължина на Несебър-
ския залив) вълни, бавно, една 
след друга се разбиваха в бре-
га. Изземвайки малко по мал-
ко от пясъчната ивица, която 
накрая остана толкова малка 
и ниска, че вълните влизаха 
спокойно в комплекса. Море-
то вече бушуваше из паркови-
те пространства, алеите, сгра-
дите! 

Водата, идваща по пешеход-
ната алея пред хотел „Кубан“, 
образува огромна локва, коя-
то стигаше до ресторант „Пал-
ма“ (800 метра навътре в суша-

та). Голяма част от Слънчев 
бряг беше залят. А сградите, 
намиращи се близо до брега, 
бяха наводнени и ламосани 
(пълни с вода и пясък). Напри-
мер, ресторант „Лазур“, беше 
до половината във вода и пя-
сък. В пясък и вода беше и 
чисто новата „Шкода” на глав-
ния готвач на ресторанта. 

Високите над 6 метра вълни 
срещаха първо новопостро-
ената сладкарница, а след то-
ва един по един пилоните на 
пристана поемаха и изземва-
ха от силата на вълната, която 
го покриваше изцяло. Звукът 

беше… оглушителен! Първо по-
даде и се наклони символът, а 
малко след това и сладкарни-
цата. Бавно, ден след ден, мо-
рето си връщаше своето, а за 
нас – хората, беше отредено 
само да гледаме… като стра-
нични наблюдатели!

От този момент нататък, мо-
жеше да се мисли само как да 
се отстрани всичкия безфор-
мен бетон, криви железа, рел-
си… и отломките от иначе кра-
сивия пристан. Това, което бе-
ше замислено като атракция и 
в полза на човека, вече пред-
ставляваше опасност за него. 

След няколко седмици огро-
мна „Бига“ (морски кран), бе-
ше пуснала котва над останки-
те и парче по парче вадеше от-
ломките и дълбоко забитите в 
пясъка пилони. Товареше ги 
на шлепове, които ги разто-
варваха на кейовата стена на 
южното пристанище на Несе-
бър. 

Голямата загуба от това съ-
битие водеше и определено 
съмнение, че не всичко е било 
добре обмислено от проектан-
та. Беше образувана предва-
рителна следствена проверка, 
за нанесени щети в особено 
големи размери, която беше 
прекратена по чл.21 от НК по-
ради липса състав на престъ-
пление. 

Все пак не може да се под-
веде като обвиняем: природа-
та - това са снимки от въпрос-
ното следствие. А остатъкът, 
или по-скоро част, от иначе та-
ка добре замисления пристан, 
може да се види и днес пред 
хотел „Глобус”. Укрепен и ос-
танал единственият пристан 
във най-големия и представящ 
ни пред света курорт.

Шестметрови вълни помитат бъдеща 
сладкарница на пристан в Слънчев бряг
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АрхиВ

Да пристават корабче-
та за морски разходки, 
предоставящи на гости-
те на комплекса роман-
тична разходка до Ста-
рия Несебър, да акости-
рат и яхтсмените с тех-
ните яхти. Денят е 17 де-
кември 1976 г., а краен 
срок за изпълнението - 
летен сезон 1977 г.

татяна БаЙКУШЕВа

Бургазлията Георги Гра-
дев е един от четиримата 
българи, съпровождали ру-
ския космонавт Юрий Гага-
рин и съпругата му по време 
на полета им от София до 
Бургас през 1966 г. Той раз-

каза своите спомени от не-
забравимата среща с пър-
вия човек, полетял в Космо-
са.

Тогава Градев бил на три-
десет и една години – сту-
дент в столицата. Тъкмо си 
купувал билет за родния 
град, когато се видял със 

своя близък приятел Нико-
лай Дюлгеров. Дюлгеров бил 
човекът, придружаващ Гага-
рин по време на посещение-
то му в България тогава. „От-
ложи пътуването си. Тръгни 
за Бургас утре“, казал той на 
младия бургазлия, без да му 
издава пазената в тайна ви-
сочайша визита. Определил 
му среща на другия ден в хо-
тел „Плиска“ в София. Кога-
то Градев отишъл на урече-
ното място, с изумление ви-
дял, че там е не кой да е, а 
самият Юрий Гагарин.

За Градев запознанството 
било изключително вълнува-
що. Самият той е авиатор – 
пилот на самолет и още тога-
ва вече имал опит в управле-
нието на различни видове 
машини. Може би това е би-

ла една от причините да по-
падне в неслучайната ком-
пания.

„В самолета от София до 
Бургас, освен екипажа, бя-
хме Гагарин, съпругата му 
Валя, Николай Дюлгеров – 
секретар на ЦК на ДКМС 
тогава, преводачката Ана 
Чуковска и един служител 
на охраната. Беше обикно-
вено пътуване, без някакви 
специални екстри, без лукс. 
Летяхме с „АН 24“, въпреки 
че тогава страната ни вече 
разполагаше с по-новите ТУ 
134. Гагарин беше изключи-
телен човек, много контак-
тен, земен, усмихнат. Личе-
ше си и че е голям непукист. 
В най-добрия смисъл на ду-
мата – не се смущаваше от 
нищо. По пътя си разказва-

хме вицове, шегувахме се. В 
един момент Гагарин поже-
ла да влезе в пилотската ка-
бина. Поговори с членовете 
на екипажа. Седна за малко 
дори и зад щурвала“, раз-
казва бургазлията. Най-из-
вестният космонавт и поло-
винката му пристигнали в 
Бургас на официално посе-
щение и после отпътували 
за Созопол на кратка по-
чивка.

Сега, повече от половин 
век по-късно, Георги Градев 
си припомня за знаменател-
ната среща за кой ли път с 
гордост, но и с тъга. Той пази 
поставен на видно място в 
дома си малък бронзов бюст 
на космонавта, подарен му 
от Валентина Гагарина.

Бургазлия летял с Юрий Гагарин

Георги Градев

4 Щеше да бъде един от символите на курорта
4 Замислената атракция се превръща в заплаха



Уважаеми колеги – предста-
вители на юридическата общ-
ност, уважаеми съдебни слу-
жители,

Приемете моите поздравле-
ния по повод 16 април – Ден на 
Конституцията и професиона-
лен празник на българските юр-
исти и съдебни служители!

Обществото винаги е имало и 
ще има нужда от право и право-
съдие. Защото правото е израз 
на справедливостта, а правосъ-
дието е начинът за постигането 

на тази справедливост и гаран-
ция за защита на законово зак-
репените права и интереси.

С Търновската Конституция 
нашите предшественици прет-
вориха идеалите на българските 
възрожденци за свобода и ра-
венство като закрепиха значи-
ми и днес принципи, гарантира-
щи правата и свободите на всич-
ки граждани.

Поздравявам Ви с деня на Кон-
ституцията, празника на юриста 
и на съдебните служители!

Пожелавам Ви здраве, спо-
койствие и увереност в рабо-
тата.

Бъдете все така гаранти за 
справедливостта и законността 
в страната ни, укрепвайте дове-
рието на хората в българското 
правосъдие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Мария Дучева - 
и.ф. Административен 

ръководител - председател 
на Районен съд - Айтос

Две седмици преди 
Велики четвъртък, кога-
то боядисваме яйцата, 
в Айтос ритуалният про-
дукт се продава в изоби-
лие от количества и цени, 
видя НП. Противно на оч-
акванията, оказа се, че 
най-скъпите яйца - по 26 
ст. бройката, се предла-
гат на кооперативния па-
зар. Но пък има голям из-
бор - според големината, 
на тържището можете да 
купите яйца по 16 ст., 20 
и 22 ст., а за размер Л да 
платите по 24 ст. 

В центъра смолянски 
яйца, размер М, в кутия 
по 10, ще ви струват 1.90 
лв, шестицата е с цена 
1.14 лв. На 200 м, в съ-
седен търговски обект, 
за яйца със същата голе-
мина от Сливен, ще пла-
тите 2.29 лв, за 6 броя - 
1.29 лв.

В търсене на най-евти-
ната великденска стока, 
попадаме на промоция 
-42%, в магазин до авто-
гарата. От етикета ста-
ва ясно, че за клиенти-
те е подготвена изнена-
да - 10 яйца, размер М, 
с досегашна цена от 3.09 
лв, вече се предлагат за 
1.79 лв. "Не знам дали до-
сега са били по 3 лв, но 
цената е хубава", посяга 
към пакета с яйца жена 
на средна възраст. Виж-
да се, че е запозната с 
търговията в града, но 
отказва да сподели на-
блюденията си, и... да я 
снимаме. 

Миналата година преди 
Великден полски и румън-
ски яйца заляха пазара, 
но в айтоските магазини, 
поне засега, се продават 
само нашенски. В момен-
та яйцата от производи-
тел струват около 15-20 

ст. за брой, среден раз-
мер, но много вероятно 
е преди Великден цената 
да се повиши заради по-
голямото търсене, комен-
тира знаещо търговец от 
кооперативния пазар. По 
думите му, миналата го-
дина около Възкресение 
Христово, цената в мага-
зинната мрежа е е била 
между 30 и 32 ст. Сега це-
ните са значително по-ни-
ски, но това може да се 
промени с наближаване 
на празника, разсъжда-
ва айтозлията. И предла-
га, хората да си купят яй-
цата по-рано и да ги съх-
раняват в хладилник, за 
да им излезе по-евтино. 
Срокът им на годност е 28 
дни, научи още НП. 

Никой не пожела да 
прогнозира дали цената 
на козунаците ще ско-
чи преди Великден - ви-
дяхме само разнообра-
зие при остойностяване-
то им. С кратък обход до 
два от магазините в цен-

търа, установяваме раз-
лика от 50 ст. в цената на 
един и същ „Хасковски 
козунак класик“ от 450 г. 
Цената на козунак „Диа-
мант“ класик от 200 г пък 
варира с петнадесетина 
стотинки. На една цена 
от 2,89 лв. се продават 
няколко вида айтоски и 
бургаски козунаци от 400 
г, със стафиди и класик. 
На същата цена е и ко-
зунакът със захар и под-
сладител Павликени от 
400 г Козуначените рула 
с пълнеж са в границите 
от 2.25 лв до 2.69 лв. 

За изобилието от ко-
зуначени деликатеси в 
пекарни и магазини е 
още рано, тепърва произ-
водството им ще засилва 
ход. Но каквито и да са 
цените през Страстната 
седмица, червени яйца и 
козунаци ще има на вся-
ка трапеза. За да е истин-
ски празникът.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

16-19 АПРИЛ 2021, бр. 464

Само нашенски яйца  
по айтоските магазини

ОБЯВЛЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
„ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО 

„1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ“ ГР.АЙТОС, 
съгласно Решение № 229/24.03.2021 г. 

на Общински Съвет Айтос, на основание 
чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.9,ал.3 от Наредба за реда за подаване 
предложения и вземане решения от Общински 

съвет за изграждане на паметници, мемориални 
обекти и други възпоменателни знаци върху 
поземлени имоти  общинска собственост на 

територията на  Община Айтос,

ОБЯВЯВА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

за изграждане на паметен знак 
на Петър (Пею) Киприлов в УПИ XII,

кв. 120 по плана на гр. Айтос, 
с отреждане за озеленяване и пазар.

16 април - Ден на Конституцията и 
професионален празник на българските 

юристи и съдебни служители

ПРЕДИ
ВЕЛИКДЕН
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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  А Й Т О С

Р Е Ш Е Н И Е   № 227
По Докладна записка с вх.№ ОбС-98/15.03.2021 г. от Временната ко-

мисия, създадена с Решение № 172/27.11.2020 г. на Общински съвет Ай-
тос, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на об-
щина Айтос, 

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.133, ал.1 от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност,
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за от-
глеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос, не-
разделна част от настоящото решение. 

 
Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
в заседание на ОбС,    /п/
с 26 гласа ”за”, 0 „против”                КРАСИМИР ЕНЧЕВ
и 0 „възд.се”, проведено на 
24.03.2021 г., Протокол № 18, т.1. от ДР 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
 /Галя Младенова – протоколист/

НАРЕДБА 
ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА АЙТОС

/Приета с реш.№227/24.03.2021 г., пр.№18/

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба определя обема на животновъдната дейност и мес-
тата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общи-
на Айтос и осъществяването на контрол върху санитарно-хигиенното със-
тояние в населените места на територията на общината.

Чл.2. На територията на общината могат да се отглеждат селскостопан-
ски животни по смисъла на Закона за животновъдството, при спазване нор-
мативната уредба по устройство на територията и всички ветеринарномеди-
цински и зоохигиени изисквания и правилата на настоящата Наредба.

Чл.3. (1) Селскостопанските животни могат да бъдат отглеждани в лични 
стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по реда на Закона за вете-
ринарномедицинската дейност /ЗВМД/ в стопански постройки и сгради, ко-
ито отговарят на общите и специални ветеринарномедицински и зоохигиени 
изисквания, включително мерките за био сигурност на Наредба №44/2006г. 
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(2) Отглеждането на домашни любимци, както и такива отглеждани с раз-
въдна цел се извършва съгласно изискванията на ЗВМД и ЗЗЖ.

(3) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пчеларството.

 Чл.4. За нуждите на настоящата Наредба, с цел определяне на местата, 
на които е допустимо отглеждането на селскостопански животни по смисъ-
ла на Закона за животновъдството и обема на животновъдната дейност на 
територията на Община Айтос се определят следните зони:

 1. Зона I: територията в регулационните границите на гр.Айтос с об-
хват: улици “Хаджи Димитър“, “Панайот Хитов”, “Филип Тотю”, “Алексан-
дър Стамболийски”, “Георги Бенковски”, “Бачо Киро”, “Цар Крум”, ”Парко-
ва”, Славеева река, “Васил Левски”, “Ген.Гурко”, “Софроний”, “Христо Бо-
тев”, “Паисий”, “Станционна”, “Неофит Бозвели” и северозападна граница 
на СУ „Христо Ботев“; и включва квартали по ПУП на гр.Айтос: 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 119а, 119б, 119в, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 165, 166, 167, 168. 

 2. Зона II: територията в останалата част на регулационните грани-
ци на гр.Айтос.

 3. Зона III: територията в регулационните и извън регулационните грани-
ците на останалите населени места и съставните селища на община Айтос, 
както и поземлени имоти, извън регулационните граници на гр.Айтос.

РАЗДЕЛ II
МЕСТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.5. (1) Собственици на селскостопански животни, които ги отглеждат 
в регистриран животновъден обект тип „лично стопанство“ в урбанизирани-
те територии на населените места, са длъжни да се съобразяват с инфра-
структурата на района и с ветеринарномедицинските, включително мерки 
за биосигурност, зоохигиенните и хигиенните изисквания. 

(2) Стопанските сгради, в които се отглеждат животни се изграждат, 
разполагат и оборудват така, че да отговарят на условията съгласно чл. 
44 и чл. 45 от ЗУТ.

Чл.6. (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в ограден 
двор, сгради или постройки отговарящи на следните минимални условия:

1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и 
дезинфекция;

2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
3. Заустване на отпадъчните води – в торище или изгребна яма с бето-

нирана основа и стени за отцеждане на тора.
(2) Собствениците на селскостопански животни са длъжни периодично 

да провеждат дезинфекция, дезинсекция и дератизация в помещенията и 
дворовете съгласно Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за из-
вършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерството 
на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите 
(Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

Чл.7. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да из-
градят и поддържат септични ями и торища в собствения си имот съобраз-
но техническите и санитарно-хигиенните изисквания, на разстояние не по-
малко от 3 м от границите на имота.

(2) Задължението по ал. 1 се отнася и за лицата, които отглеждат живот-
ни и птици извън урбанизираната територия на населените места в общи-
ната, съгласно изискванията на Наредба №44 за ветеринарномедицински-
те изисквания към животновъдните обекти (Обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2006 
г., изм., ДВ, бр. 10 от 03.02.2012 г.).

РАЗДЕЛ III
ОБЕМ НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

Чл.8. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в пър-
ва зона на гр.Айтос, както и в: 

1. стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хиги-
енните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответ-
ния вид животни и/или не отговарят на нормативните изисквания за опаз-
ване на околната среда, както и които не са регистрирани като животновъдни 
обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 2. Имоти, намиращи се в близост до паметници на културата.
 3. Имоти, на територията на община Айтос, които граничат с туристи-

чески обекти /хотели, мотели, туристически хижи, ресторанти, заведения 
за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, му-
зеи, паметници на историческото наследство, културни институти, детски 
градини и училища, защитени местности и природни забележителности/, 
болнични и извънболнични лечебни заведения.

4. В жилищни сгради и обекти, за които е констатирано по реда на За-
кона за устройство

на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват 
по предназначение.

5. В жилищни сгради, мазета, тавани, балкони, веранди, тераси и дру-
ги непредназначени за целта постройки и помещения.

(2) В границите на втора зона могат да се отглеждат за лични нужди 
следните видове и брой селскостопански животни, както следва: 

1. Едно едро преживно животно и приплодите му до 12- месечна въз-
раст;

2. До 2 прасета за угояване;
3. До 5 дребни преживни животни и приплодите им до деветмесеч-

на възраст;
4. Едно еднокопитно животно с приплодите му до 12- месечна въз-

раст;
5. До 5 заека с приплодите им, но не повече от 50 броя общо;
6. До 10 възрастни птици, в т.ч. декоративни, независимо от вида. 
(3) В границите на трета зона могат да се отглеждат за лични нужди след-

ните видове и брой селскостопански животни, както следва:
1. До 2 бр. едри преживни животни и приплодите им до 12- месеч-

на възраст;
2. До 3 прасета за угояване, различни от свине майки и не кастри-

рани нерези;
3. До 10 дребни преживни животни и приплодите им до деветмесеч-

на възраст;
4. До 2 бр. еднокопитни животни с приплодите им до 12 - възраст;
5. До 10 възрасни заека с приплодите им, но не повече от 100 броя 

общо;

6. До 50 възрастни птици, в т.ч. декоративни, независимо от вида; 
7. До 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Чл.9. Броят на отглежданите животни в стопанските сгради в населе-

ните места в община Айтос се определя конкретно за всеки случай на ба-
зата на необходимата площ за съответния вид, съгласно Наредба №44 за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, но не 
повече от определените в чл.8 брой животни. 

Чл.10. (1) Извън регулационните граници и урбанизираните територии 
на населените места се разрешава отглеждането на всички видове селско-
стопански животни, както и охлюви и калифорнийски червеи, съгласно На-
редба №44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 
обекти, след разрешение на съответните административни органи (ОДБХ, 
РИОСВ, РЗИ, Община и др.) 

 (2) Промишленото отглеждане /със стопанска цел/ на селскостопан-
ски животни се извършва само извън регулационните граници на населе-
ните места на територията на община Айтос.

РАЗДЕЛ IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИ-

ЦИ
Чл.11. (1) Кметовете и кметските наместници или упълномощени от тях 

лица, съгласно ЗВМД са длъжни да:
1. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилак-

тика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
2. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоо-

тичен съвет и от постоянно действащата епизоотична комисия, създадена 
със заповед на кмета на община Айтос мерки за ограничаване и ликвиди-
ране на болести по животните;

3. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици 
и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, огра-
ничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

4. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната об-
становка, а при необходимост - забраняват използването им;

5. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
6. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане 

на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регла-
мент (ЕО) № 1069/2009;

7. организират определянето на терен за загробване на труповете на 
животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странич-
ни животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталаци-
ите по чл. 259а от ЗВМД, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1069/2009;

8. предприемат мерки за недопускане използване на общински паси-
ща и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не 
са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програ-
мата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по жи-
вотните и зоонози;

9. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на живот-
ни по улиците на населените места;

10. определят маршрута на движение на животните от животновъден 
обект и/или сборни стада по улиците на населените места;

11. осъществяват контрол за спазване на тази наредба;
12. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, 

ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопан-
ски животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

13. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на ин-
вентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства 
и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, 
броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти. В срок 
до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка 
на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за община Айтос и го по-
ставят на видно място.

14. При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по 
т.1-13, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпома-
гат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за огра-
ничаване и ликвидиране на болестта, като:

а/ актуализират списъка по т. 13;
б/ организират дейностите по загробване на труповете на животните по 

реда на наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД;
в/ осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на жи-

вотните до терена за загробване;
г/ под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграж-

дането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/из-
ходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоо-
тичното огнище;

д/ осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за 
изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по жи-
вотните на съответната територия;

е/ съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица 
до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотично-
то огнище;

ж/ забраняват провеждането на масови мероприятия в населените мес-
та, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

з/ участват в комисиите, определени със заповед на директора на 
ОДБХ за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на 
изискванията на съответната наредба на министъра на земеделието, хра-
ните и горите.

(2) Приемат заявления за регистрация на животновъдни обекти тип 
„лично стопанство“.

(3) Заявления за регистриране на животновъдни обекти тип „лично сто-
панство“ в гр.Айтос се подават в деловодството на община Айтос и се раз-
глеждат от отдел „Общинска собственост“. Заявленията за регистрация на 
животновъдни обекти тип “лично стопанство“ в съставните населени мес-
та се подават в съответното кметство.

 Чл.12. (1) Кметовете на населените места или определените длъжност-
ни лица, при участието си в комисията по чл.137 от ЗВМД, са длъжни да 
запознават членовете на комисията с разпоредбите на настоящата Наред-
ба, да следят за спазването им при подаването на заявление за регистра-
ция на животновъден обект.

 (2) При констатиране на несъответствие на декларираните данни в за-
явлението за регистрация на животновъден обект с правилата, обема и мес-
тата за отглеждане на селскостопански животни, определени с настоящата 
Наредба, представителите на общинска администрация или кметовете на на-
селените места задължително изготвят мотивирано становище във връзка с 
подаденото заявление за регистрация на животновъден обект.

(3) С цел ефективност при осъществявания контрол по отношение спаз-
ване законодателството в сферата на отглеждане на селскостопанските жи-
вотни, контролните органи извършват проверки, съвместно с длъжностните 
лица от Българска агенция по безопасност на храните. 

РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.13. (1) Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни 

обекти със селскостопански животни, съгласно ЗВМД са длъжни:
1. Да осигуряват редовно почистване на помещенията за отглеждане на 

селскостопанските животни и прилежащите терени.
2. Да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, 

които отглеждат, като сключват с регистрирани ветеринарни лекари до-
говори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животни-
те и за изпълнение на мерките по Националната програма за профилак-
тика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоо-
нозите в България;

3. Да спазват изискванията за хуманно отношение към животните пред-
видени в българското законодателство и това на ЕС.

4. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, 
придвижване и транспортиране на животните предвидени в българското 
законодателство и това в ЕС;

5. Да не допускат придвижването и транспортирането на животни без ве-
теринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитни-
те животни- без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на :

а/ придвижването на животните с цел ежедневна паша;
б/еднокопитните животни, участващи в състезания или изложби-соб-

стевност на Министерство на вътрешните работи, които се транспортират 
само с ветеринаромедицински паспорт;

6. Да осигуряват и спазват мерките за био сигурност:
а/ животновъдните обекти да са изградени съгласно изискванията на 

нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскосто-
панските животни;

б/ да са снабдени постоянно с вода за пиене от собствени и/или от об-
ществени водоизточници;

в/ да имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и 
дезинфекция на хора и транспортни средства;

г/ да са оградени по начин, който осигурява безопасността на обекта и 
здравното благополучие на животните и да не се позволява свободен дос-
тъп на хора и други животни;

д/ да имат собствени места и/или съоръжения за съхранение на фураж 
за изхранване на животните и постеля;

е/ да имат осигурен санитарен възел;
ж/ да имат поставен контейнер/съд за съхранение на специфично рис-

ковите материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ, съгласно т.1 от Приложение V 
на Регламент ( ЕО)№ 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
22.05.2001г. относно определяне на правила за превенция, контрол и лик-
видиране на някои трансмисионни спонгиформни енцефалопатии;

з/ да имат обособено място или контейнер за временно съхранение на 
трупове от умрели животни.

7. Да водят регистър на животните в животновъдния обект, в който впис-
ват новородените, закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадени-
те и придобитите животни. Регистърът се съхранява за срок най-малко три 
години от последното вписване.

8. Да подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопит-
ни животни и да ги представят при поискване на контролните органи.

9. Да отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпъл-
нението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и лик-
видиране на болести по животните и зоо зони.

10. Да съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар 
обслужващ животновъдния обект записва проведените лечебно-профи-
лактични мероприятия.

11. Да предават в обект регистриран в ОДБХ, по реда на чл.262 от ЗВМД 
умрелите животни, техните паспорти и страничните животински продукти;

12. Да осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контрол-
ните органи от БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при 
извършването на проверката.

13. Да изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните 
лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;

14. Да уведомяват официалния ветеринарен лекар на община Айтос, 
не по-късно от 24 часа при влошаване на здравословното състояния на 
животни в обекта;

15. Да осигуряват условията, грижите и вниманието съобразени с ес-
тествените нужди на селскостопанските животни, според вида и порода-
та им, а именно:

а/ пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиоло-
гичните и поведенчески особености на животните;

б/ подходящ микроклимат- помещенията да са с подходяща температура, 
влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление;

в/ необходимите количества подходяща храна и вода, които да ги под-
държат в добро здравословно състояние.

г/ свободен достъп до местата за хранене и поене;
д/ необходимото пространство и свобода на движение;
е/ подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не 

позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конку-
ренция между животните.

16. Да имат обособено място или съоръжение (непропускливи бетоно-
ви) в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразя-
ване, отговарящо на нормативните изисквания съобразени с капацитета и 
технологията на отглеждане като 

а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване 
на почвата и околната среда или да се депонира от собственика на живот-
ните в собствен или нает имот, отстояващ най-малко 300 метра от строи-
телните граници на населеното място, както и от поземлени имоти с незе-
меделско предназначение, разположени извън строителните граници; Де-
понирането на торова маса следва се извършва на разстояние не по-мал-
ко от 20 метра от водоеми.

б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеж-
дане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разход-
ка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията и същите пе-
риодично се почистват.

Чл.14. Освен задълженията по чл.13 в срок до 01.октомври на съответ-
ната година собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти - 
лични стопанства са длъжни да: 1. представят в община Айтос или кмет-
ството по местонахождение на обекта, декларация по образец за броя, 
вида и категорията на отглежданите в животновъдния обект животни. Де-
кларацията може да бъде подадена и по електронен път на официалния 
имейл на община Айтос. 

2. да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публи-
чен регистър в община Айтос.

 Чл.15. Собствениците и ползвателите на селскостопански обект, в който 
отглеждат селскостопански животни тип лично стопанство, са длъжни: 

1. Да поддържа помещенията в които се отглеждат селскостопан-
ски животни и прилежащите към тях дворове и терени в добро хигиенич-
но състояние;

2. Да не допуска замърсяване на улици и обществени терени при пре-
хода на животни; 

3. Да не изхвърля отпадъци от животновъдна дейност на неразрешените 
за това места- контейнери за битови отпадъци, кофи за смет и др;

4. Да не оставят селскостопанските животни без надзор в населени-
те места;

5. Да не допускат паша на селскостопанските животни в паркове, гра-
динки, дворове на училища и детски градини и други зелени площи в гра-
ниците на населените места;

6. Да спазват правилата за отглеждане на селскостопански животни, 
въведени с настоящата Наредба.

РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. (1) Контролът по изпълнението на настоящата наредба се осъ-
ществява от кметовете на населените места, кметските наместници, а за 
гр.Айтос от длъжностни лица, определени от кмета на общината. 

(2) Контролните органи по ал.1 извършват проверки по писмени сигнали 
и жалби на граждани, регистрирани в деловодството на община Айтос.

(3) При постъпили сигнали от физически и юридически лица, свързани 
с отглеждането на селскостопански животни, контролните органи по ал.1 
извършват проверка на място и съставят констативен протокол за извър-
шената проверка.

(4) При установяване на нарушения в проверяваните обекти, компе-
тентните контролни органи издават предписания и/или разпореждания. 
При необходимост се уведомява БАБХ за определяне на представител за 
участие в проверката.

(5) В случаите, в които се установи, че се осъществява животновъдна 
дейност без регистрация по чл.137 от ЗВМД, длъжностните лица изпращат 
сигнала ведно с копие от констативния протокол на Областна дирекция по 
безопасност на храните /ОДБХ/ - Бургас компетентност.

Чл.17. (1) Лице, което допусне отглеждането на селскостопански живот-
ни в нарушение на забраните по чл.8 от настоящата наредба, се наказва с 
глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноли-
чен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при 
повторно нарушение от 3000 до 6000 лв.

Чл.18. Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция от 200 до 
500 лв. собственик и/или ползвател на селскостопански обект, който на-
руши разпоредбите на чл.15.

Чл.19. (1) Актовете за установяване на административни наруше-
ния по наредбата се съставят от упълномощени от кмета на община Ай-
тос длъжностни лица.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Айтос 
или упълномощено от него лице.

(3) Административно-наказателното производство се осъществява по 
реда на Закона за административните нарушения и наказания. Издадените 
наказателни постановления се обжалват по реда на ЗАНН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Отглеждане за лични нужди“ е отглеждане на селскостопански жи-

вотни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична упо-
треба в обем съгласно чл.4а от Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринароме-
дицинските изисквания към животновъдните обекти.

2. „Отглеждането на селскостопански животни за промишлени нуж-
ди“ е отглеждане на селскостопански животни в обем надвишаващ обема 
по чл.4а от Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринаромедицинските изисква-
ния към животновъдните обекти.

3. „Селскостопански животни“ са животни, отглеждани с цел произ-
водство на суровини и храни от животински произход или за други селско 
или горскостопански цели или работа.

4. „Животновъден обект“ е всяко териториално обособено място, на 
което се отглеждат селскостопански животни.

5. „Собственик на животновъден обект“ е физическо лице,едноличен 
търговец или юридическо лице, което притежава документ доказващ соб-
ствеността и правото на ползване на обекта.

6. „Лично стопанство“ е животновъден обект, в който се отглеждат жи-
вотни с цел добив на суровини и храни за лична консумация

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба се издава на основание чл.133, ал.1 от Зако-

на за ветеринаромедицинската дейност и чл.21, ал.2 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация.

 §2. В Наредба за опазване на обществения ред на територията на об-
щина Айтос се отменя чл.27, чл.29, чл.30, чл.31, чл.32 и чл.36.

 §3. Всички собственици на домашни, ловни и кучета, които придружа-
ват или охраняват селскостопански животни са длъжни да подадат заявле-
ние за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос, в 1-ме-
сечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.

 §4. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията 
на тази Наредба да се извърши в срок от 3 месеца от влизането й в сила.

 §5. Настоящата наредба е приета с Решение №227/24.03.2021 г., 
пр.№18 на Общински съвет Айтос и влиза в сила от датата на публикува-
нето й във вестник „Народен приятел“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
/Красимир Енчев/

Приложение № 1 

 ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.14, т.1 от Наредбата за обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Айтос

Подписаният..............................................................................................
(име, презиме, фамилия )

с ЕГН/ЕИК: …………..………….……, с адрес: гр./с. …...................................., 
община........................., ул.................................................,тел. ……………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм собственик/ползвател на животновъден обект с № ……..…..…-…………..…., 

с местонахождение в гр./с ………………………, общ. ……………..…, обл. ……………………, в 
който отглеждам следните видове животни:

Брой Вид на живот-
ното

Пол
М/Ж

Възраст на живот-
ното

Известно ми е, че при подаване на невярна информация нося наказа-
телна отговорност по чл. 313 от НК;

Давам своето съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни 
при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на фи-
зическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно сво-
бодното движение на такива данни, в сила от 25.05.2018г.

Дата:    Подпис: 

Приложение № 2

 ДО
 КМЕТА НА
 ОБЩИНА АЙТОС

З А Я В ЛЕ Н И Е 
по чл.14, т.2 от Наредбата за обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Айтос

От ......................................................................................................
........

ЕГН………………..........., адрес: гр./с/………………….ул...................................
........

тел…………………………..

 Господин Кмет,
 Моля да бъда вписан/а/ в публичния регистър в община Айтос като соб-

ственик на куче/та……...…./брой/, порода………………………………, адрес на отглеж-
дане…...…………………………………………., възраст………………….., паспорт№ ……………………
………………………………………………………………....

квитанция за платена годишна такса………………………………………………………..
 
Дата:  Подпис: 

СХЕМА на ЗОНИ по чл.4 
от Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за от-

глеждане на селскостопански животни на територията на община Ай-
тос

Зона I: територията в регулационните границите на гр.Айтос с об-
хват: улици “Хаджи Димитър“, “Панайот Хитов”, “Филип Тотю”, “Алексан-
дър Стамболийски”, “Георги Бенковски”, “Бачо Киро”, “Цар Крум”, ”Парко-
ва”, Славеева река, “Васил Левски”, “Ген.Гурко”, “Софроний”, “Христо Бо-
тев”, “Паисий”, “Станционна”, “Неофит Бозвели” и северозападна граница 
на СУ „Христо Ботев“; и включва квартали по ПУП на гр.Айтос: 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 119а, 119б, 119в, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 165, 166, 167, 168. 

 Зона II: територията в останалата част на регулационните грани-
ци на гр.Айтос.

 Зона III: територията в регулационните и извън регулационните границите 
на останалите населени места и съставните селища на община Айтос, както 
и поземлени имоти, извън регулационните граници на гр.Айтос.
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Школа за слово, мелодия, театър „Генгерче“ 
при СУ „Христо Ботев“ - Айтос отглежда таланти 

Айтос, моят град 

Марияна Димова, 6 клас 

Айтос, моят град! Най красив е през лятото – чак 
до дългата златна есен. Град с много старо тракий-
ско минало. Една от легендите разказва, че най-та-
лантливият ученик на Орфей – Аетос – основава се-
лището, което сега носи неговото име, а то в превод 
от гръцки означава ,,орел". Тази могъща птица е и на-
шият символ.... През вековете той се е подвизавал с 
различни имена: Астос, Ейдос, Аквилия. Но коренът 
на всички наименования идва от гръцки и означава 
„орел” или „орлово гнездо”. През Възраждането гра-
дът е наричан Орловец, a днес носи името Айтос. 

Ето как изглежда един мой ден в Айтос. Изпълнен е 
с толкова щастие! Първото кътче, което посещавам, 
е парк ,,Славеева река", името, произлизащо от ми-
наващата река и от нешаващия, пълен с бистра вода, 
язовир. Чувството е неописуемо: чуваш как чурули-
кат врабците, полъха на вятъра, мириса на борчета-
та. В началото на парка се намира архитектурният 
етнографски комплекс,,Генгер". Той съхранява тра-
дициите на стария град от края на 19 век до начало-
то на 20. В комплекса е изградена алея на старите 
айтоски занаяти с работилници, построени във въз-
рожденски стил, представляващи най-типичните за 
Айтоския край занаяти, толкова очарователни. Еже-
дневието ми включва и посещението на лятната ес-
трада, на която всяка година се провеждат ,,Славе-
еви нощи", свързани с композитора, фолклориста и 
музикант, роден в Айтос – Филип Кутев. След това 
се насочвам към стръмните пътечки, водещи до не-
описуемо красивата планина, която е и част от най-
ниската точка на Стара планина. Първото нещо, ко-
ето виждаме, е малкия, но много жизнен и красив 
град. А като се обърнете? Най-красивата горичка, 
най-красивата поляна, най-красивите цветчета, най 
красивият ГЕНГЕР, срещащ се само тук, тук, в това 
градче. Ниският храст е наричан и бодливo сграби-
че, той е вписан и в европейския списък за редките 
и защитени растения. Вирее в местностите: Козела, 
Трите братя и Казаните. След като се нагледам от-
високо на необикновеното и пълно с енергия град-
че, посещавам скалното образувание ,,Трите бра-
тя". Те са великани, съживявани само в нашите ле-
генди, а в тях се разказва колко героични били три-
мата братя, колко битки водели. А тежките им стъп-
ки се отбелязвали право върху твърдите скали и ос-
тавяли големи дупки, подобни на казани, после спи-
рали да си почиват в подножието на планината и за-
стивали като вкаменени, за да не ги открият. Тук са и 
днес, стоят на стража и са готови да излязат камен-
ните си облекла и да бранят града. След това се за-
пътвам към друг обект, „Козела“ - метална статуя на 
козела от ново време, намира се на хълм край град 
Айтос. Тя е един от символите на града от дълги го-

дини насам. Козелът е разположен на подходящо 
място за разходки, пикник и почивки сред природа-
та. Впоследствие се отправям към едно от любимите 
ми кътчета – ,,Орела". Статуята на орел, която се из-
висява над град Айтос, е един от символите на гра-
да. Сетне се насочвам към подножието и поемам по 
китните улички. Към центъра най-голямо впечатление 
ми прави ,,Часовника“. Изглежда толкова стар, но и 
с толкова голяма история. Разгледах и стадиона за 
лека атлетика и футбол, невероятен, толкова голям, 
че даже се загубвам в него.

 Има още, още много кътчета, които не мога да по-
сетя в един ден. Те са безброй. Всеки ъгъл има исто-
рия, всяка къща има история, всеки човек има исто-
рия. Айтос… Трудно се разказва за онова, което е в 
сърцето ти, но силата на града идва от хората, с ко-
ито живеем в него. Колкото и да сме различни по ет-
нос, традиции, религия, култура, език, можем да жи-
веем добре заедно, в мир и разбирателство. 

Айтос е град с достойно минало, а ние сме тези, от 
които зависи достойнoто му бъдеще. Живях в Айтос.... 
Живея в Айтос... и ЩЕ ЖИВЕЯ В АЙТОС!!!

Един ден в моето училище

Гюлсюм Ремзи и Владимир Йовчев, 6 клас

Тръгвам за училище. Радостно ми е. Ще срещна лю-
бими приятели, учители, които се усмихват. Забавля-
ваме се в двора, докато звънне звънецът, и влизаме 
в класните стаи. Часовете се редят различни, инте-
ресни, тук-там трудни, тук-там весели и с песни. Меж-
дучасията са нашите островчета на спасение от из-
питванките и неразбираемите понякога уроци. Обме-
няме по какво кого са изпитали, какви задачи влизат 
в теста, дори сърдита или с добро настроение е била 
госпожа еди-коя си. Хапването и сокчето са едни от 
удоволствията, с които сме „въоръжени“, за да има-
ме сили за цялата смяна. Най се радваме на часа по 
физическо. Спортът ни влече и не сме мързеливи. 
Момчета, момичета, отбори, волейбол, емоции… Ех, 
колко бързо свършват хубавите моменти…

Е, идва краят на учебния ден. Сбогом за днес, при-
ятели, учители, училище! Раниците са по-леки, защо-
то част от знанията в тях са отишли в нашите гла-
ви. Но не си мислете, че учебните мисли са свърши-
ли. Ние сме вечни ученици. Дори у дома, когато те 
питат как е минал денят, пак още веднъж преповта-
ряш случилото се. Е, може да скриеш някой непри-
ятен момент, например, когато са ти направили за-
бележка, че пишеш нечетливо, или че ти липсва 3-та 
задача от домашната, но… какво да се прави. Има и 
такива ученически предпазни мерки. Важното е да 
са с мярка.

Сънищата пак са пълни с моето училище. То е моят 
свят, моят живот.

Уча се от легендите 

Алекс Янчев, 6 клас

Тренирам футбол от почти една година във футбо-
лен клуб „Вихър“ – Айтос. Започнах през ковид-вре-
мето на 3 май 2020 г. Ръководител ми е Милен Мин-
чев. Първата ми тренировка беше много трудна, прос-
то мъчение. Това не беше защото не можех да играя, 
а защото се притеснявах. След време започнах да 
разкривам потенциала си и ставах все по-добър и 
по-добър. Имам и цел. Тя е да играя в професионал-
ния футбол. Отборът, в който ще играя, няма значе-
ние. Предстоят ми все още много тренировки и път, 
за да постигна целта си. Тренирам футбол, защото 
е колективен спорт, целта на играта не е да тръгнеш 
сам с топката и да вкараш гол, ами да осъществиш 
екипна комуникация на терена, да си подавате със 
съотборниците и тогава да се получи една красива 
игра, която да се хареса на всички. Качествата, кои-
то се изискват, за да си футболист, се градят с много 
усилия и дисциплина. Най-важните са: добра техни-
ка, силна психика, упоритост и търпеливост. С мом-
четата от отбора имаме реализирани много победи, 
но и загуби. Загубите обаче ни мотивират още пове-
че да работим над себе си и да бъдем единен, дос-
тоен отбор. 

В България футболът е любим спорт на много хора. 
Разбира се, че се уча от легендите Христо Стоичков, 
Димитър Бербатов, Георги Аспарухов. Тези спортисти 
са истинска гордост за мен, за България, пример за 
подражание са. Гордея се с това, че съм българин.

Танцът е магия 

Ивелин Войнов, 6 клас

Танцувам народни танци от много малък. Бях още 
в детската градина, когато майка ми ме записа да 
играя. Отначало бях плах и неуверен, но с течение 
на времето, под вещото ръководство на г-жа Роси 
Кавръкова, която е отличен професионалист, танцът 
ме завладя. Започна ли да танцувам, танцът ме за-
режда с положителна енергия, забравям за умора-
та и всичко негативно. Танцът е магия. Чуя ли музи-
ка, сякаш всичко в мен заиграва. Това води до до-
бро настроение, искрици в очите и усмивка на ли-
цето. Обичам танците. Обичам българската народна 
музика. Несравнимо преживяване е, когато всички 
се хванем за ръце, когато засвири музиката и кра-

ката сами заиграват, под 
звуците в ритъма на тан-
ца. Нашето СУ ,,Христо Бо-
тев‘‘ е с традиции в това 
отношение. Имаме изгра-
дени групи от най-малки 
до най-големи участни-
ци. Участвали сме в мно-
го състезания у нас и в 
чужбина и сме печелили 
много награди. Изучаваме 
танци от 6-те фолклорни 
области на България. 

Ние, българите, трябва 
да ценим и да съхраня-
ваме повече българските 
обичаи и традиции, за да 
се предават от поколения 
на поколения, защото сме 
българи, защото сме ро-
долюбци, защото обичаме 
България. „Танцът е твоят 
пулс, сърцебиенето ти, ди-
шането ти. Това е ритъмът 
на живота ти. Това е изра-
зът във времето и движе-
нието, в щастието, радост-
та, тъгата и завистта" - Жак 
Д'Амброаз.

Продължава на стр. 4

Снимка: Елани Георгиева

Репетиция

Снимка: Ивайла Стефанова

Албена 2020 г. На сцената пред журито - „Билка самодивка“, Гран при

Любими занимания

Снимка: Ивайла Стефанова



Признание 

Еда Джемилова Юмерова, 6 клас

„И ти си в мене, ти, родино моя“, 
по яворовски светло ще повторя,
защото имам чудното богатство –  
земя прекрасна – скъпоценно място.

Природата по вазовски обичам!
С героите в любов към теб се вричам,
че твоята история, Българийо, 
с кръвта си пишат те, но не изгарят.

Сред всички твои ценности обаче, 
фолклорът ни мъдрец тъй много значи – 
с хора и песни, с гатанки, легенди, 
с шевици, вплели времената предни…

Затуй и днес, когато стих ти пиша, 
една усмивка през сълза ще диша, 
аз с нея те целувам и докосвам, 
където съм – в сърцето си те нося!
----------------------------- 

Онлайн обучение

Еда Джемилова

Ех, онлайн обучение,
с теб е голямо приключение.
Пред компютри всеки ден
и затворени като във плен!
Ето, идва време за училище,
почва голямото мъчилище,
Кой с микрофон, кой без-
всички губим интерес
Няма спорт, само ям,
хваща ме мързелът голям,

а килограмите по мен,
лепват се ден след ден!
Хайде, да погледнем от добра страна.
Има повече почивки за деня.
И по нощнички си стоиш,
даже може и да се наспиш.
Но макар и дистанционно,
трябва да се отнесем и отговорно.
За това внимание,
за да няма страдание!

….
Символ на града е той,
за всички ни един герой 
Що е то? - орелът  
                  Гергана Кузманова 
….
Ей там в небесата, 
между буки и гори,  
ден и нощ над нас бди. 
С острия си поглед ни закриля, 
на нашия град символ си ти. 
Що е то? - орелът 
                             Дефне Тахирова 
….
Древен храст във Стара планина 
Отрупан с бодли от всяка страна,  
среща се само в нашия град, 
известен е със своя тъмнозелен цвят 
Що е то? - генгерът 
                          Гергана Кузманова 
….
Легенди за тях има безброй.  
Бдят над града, но седят в застой.
Знаем за тях, че са трима на брой  
Що е то? - тримата братя 
                                 Гергана Кузманова 

….
Ето, там край морето, 
до любимия Бургас, 
стои сгушено градчето,  
със орловия си глас. 
Първо то е, но по 
азбучен ред, и край 
Стара планина шири се навред. 
Що е то? - Айтос 
               Дефне Тахирова

За нас, 
ШСМТ,,Генгерче”  
при СУ „Христо 
Ботев“, гр. Айтос

Написаха: Еда Юмеро-
ва, Гергана Кузманова, 
Ивайла Стефанова и Ела-
ни Георгиева

Ние сме участници в 
Школа за слово, мело-
дия, театър „Генгерче“, 
град Айтос. „Театрално-
то“ – така за краткост си 
я наричаме. Тя е кръсте-
на на редкия храст, който 
се открива само в Айтос-
кия Балкан – генгер. Да си 
едно театрално Генгерче 
не е лесно, но пък всич-
ки ние се гордеем с това, 
защото с постановките си 
учим публиката на добро, 

отговорност, приятелство, честност, уважение. Са-
мите ние научаваме толкова много нови неща по 
забавен и интересен начин. Спектакълът, който 
сътворихме през миналата година се казва „Бил-
ка самодивка“ и е свързан с фолклора. Да си при-
знаем, уроците за българското народно творчест-
во ги научихме от тази пиеса. Така че сме избрали 
да се учим, забавлявайки се. Даже може да обико-
лим цяла България, да научим повече за обичаите, 
особеностите на различни фолклорни области. 

Театралното за нас не е просто извънкласна дей-
ност, то е отговорност, втори дом, един друг свят, в 
който попадаш. Благодарение на нашата учителка 
Татяна Йотова имаме извоювани много победи. На-
пример в Международния конкурс в Албена, 2020,  
представихме нашето училище и спечелихме Гранд 
При. Целта на школата ни е да се забавляваме, но 
и в същото време да научаваме нови неща, с по-
мощта на словото, мелодията и театъра. Но едно 
от най-важните неща е, че се учим да се сработ-
ваме в екип и да изграждаме ценни приятелства. 

Освен театралните си 
подвизи имаме възмож-
ност да творим със сло-
во. Ето сега сме в роля-
та на журналисти и виж-
дате колко талантливи Ге-
нгерчета има, които пре-
връщат словото в твор-
чество. Обичаме и рису-
ването, което допълва на-
шите изяви в различни 
състезания и фестивали. 
Разбира се, всичко това 
се постига с доста труд и 
репетиции, но репетиции-
те си ги обичаме най-мно-
го, защото има изобилия 
от смешни моменти. Рад-
ваме се и се гордеем се, 
че сме част от това пре-
красно семейство! 

Р ъ к о в о д и т е л  н а 
ШСМТ "Генгерчета": 
Татяна Йотова
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стр.4 Народен приятел14
Младите таланти на школа за слово, мелодия, 

театър „Генгерче“ при СУ „Христо Ботев“ - Айтос

Ивона Димова, Конкурс за рецитаторско майстор-
ство по Яворови творби, 2019, Поморие

И стихове пишем тъй, 
както умеем…

Рисунка Гюлсюм Ремзи, 6 клас, „Радини вълне-
ния“

Рисунка Еда Юмерова, „Радини вълнения“

Сливен, Театрален фестивал “Сцена край Сините камъни“, 2020

Общински фестивал „Моята България“, 2021, Първа награда с авторския ре-
цитал на Т. Йотова „Добре дошли в България!“

Гатанки
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От месец март 2020 
година Община Созо-
пол работи в партньор-
ство с Агенция за со-
циално подпомагане 
по проект ,,Приеми ме 
2015“. Проектът се из-
пълнява по Оператив-
на програма „Разви-
тие на човешките ре-
сурси 2014-2020 г.“, (До-
говор BG05М9ОР001-2
.003-001-С01) и негова 
основна цел е разши-
ряване обхвата на ус-

лугата ,,приемна гри-
жа“ и затвърждаването 
º на местно ниво като 
алтернативна форма за 
отглеждане в семейна 
среда на деца в риск. 

Екипът по приемна 
грижа е в процес на на-
биране, подбор, оценка 
и обучение на канди-
дати за приемни роди-
тели за отглеждане на 
деца от 0 до 3-годиш-
на възраст. Те могат 
да бъдат доброволни и 

професионални. В рам-
ките на четиримесеч-
но проучване кандида-
тите преминават през 
задължително обуче-
ние от квалифицирани 
специалисти.

С утвърдените про-
фесионални приемни 
родители се сключва 
граждански договор за 
предоставяне на соци-
ална услуга. 

Продължава на стр. 2

Станете част от проект „Приеми ме“

Актьорът Лиъм Нийсън и режи-
сьорът Мартин Кембъл („Casino 
Royale“) заснеха в Созопол сце-
ни за екшън трилъра „Memory“, 
който се очаква да излезе на 
големия екран през следваща-
та 2022 година.

Снимачната площадка бе ситу-
ирана на яхтеното пристанище, 
а в записите, които продължи-
ха 4 дни, заедно с холивудската 
знаменитост се включиха и ста-

тисти от бургаския окръг.
Кметът Тихомир Янакиев по-

сети снимачната площадка, за 
да наблюдава подготовката за 
нощната сцена и да поднесе на 
Нийсън и Кембъл подаръци с 
културна насоченост, които да 
ги запознаят с хилядолетната 
история на града и да им напом-
ня за тяхното посещение тук.

Продължава на стр. 4

Холивудски звезди 
посетиха Созопол за 
снимките на нова 
кинопродукция 

Засаждането на дървета е един 
от най-достъпните начини да подо-
брим света, в който живеем. Ос-
вен че дърветата пречистват въз-
духа и филтрират замърсяване-
то, те са красиви и зелени и до-
казано правят хората по-спокой-
ни и здрави.

Именно това е в основата на кау-
зата „Посади си дърво“, през която 

ще бъдат залесени общо 75 декара в 
местността Св. Илия, както и в някои 
градски зони. Старт на кампанията 
през изминалия месец даде кметът 
Янакиев, а в нея вече се включиха 
и учениците от ОУ „Христо Ботев“ - 
гр. Черноморец, заедно с кмета Ро-
сен Деспов.

В Месеца на гората ще бъдат 
посадени още над 250 фиданки

Продължава на стр. 3

Предстои обновяване на 
емблематичния парк „Кита“

Община Созопол спечели проект за благоустрояване на 
детската площадка „Кита“, във връзка с участие в 
конкурс, финансиран от ПУДООС за дейности по 

Национална кампания ,,Чиста околна среда-2021 г.“ на 
тема „Обичам природата - и аз участвам“.

Четете на стр. 4



Утвърдените добровол-
ни приемни семейства по-
лучават средства за от-
глеждане на настанено-
то при тях дете, детски 
надбавки и целеви помо-
щи при възникване на по-
требност.

Професионалните при-
емни семейства получа-

ват средства за отглеж-
дане на настаненото дете 
и финансово възнаграж-
дение.

Мåñå÷íîтî възíа-
ãðаæäåíèå íа ïðîфåñè-
îíаëíèтå ïðèåìíè ñå-
ìåéñтва ñå èз÷èñëява ïî 
ñëåäíèя íа÷èí:

* За отглеждане на едно 
дете - 150% от минимална-
та работна заплата;

* За отглеждане на две 
деца - 160% от минимална-
та работна заплата;

* За отглеждане на по-
вече деца - 170% от ми-
нималната работна за-
плата.

Въз основа на догово-
ра за настаняване и в съ-
ответствие с възрастта, 
се определя месечна из-
дръжка спрямо гаранти-

рания минимален доход 
(ГМД) по следния начин:

* За дете от 0 до 3 г. - 4 
х ГМД

* За дете от 3 до 14 г. - 
3,5 х ГМД

* За дете от 14 до 18 г., а 
ако учи до 20 г. - 4 х ГМД

* За дете с увреждане, 
настанено в приемно се-
мейство - добавка от 1,2 
ГМД.

Към настоящия момент 
фокусът е насочен към 
предоставянето на соци-
алната услуга на деца от 
0 до 3 г.

За äа áъäåтå ïðèåìåí 
ðîäèтåë, å íåîáхîäèìî:

- Да имате подходящи 
условия за отглеждане на 
дете в семейството;

- Да сте клинично 
здрав;

- Да не сте осъждан;
- Да не сте лишаван от 

родителски права;

За по-подробна инфор-
мация относно социална-
та услуга "приемна грижа", 
Ви очакваме на адрес:

гр.Бургас, ул. "Гладстон" 
№39, Младежки културен 
център, Областен екип по 
приемна грижа - Бургас.
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Станете част от проект „Приеми ме“
Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

Дирекция „Социално 
подпомагане“- Созопол 
уведомява, че  от 19 ап-
рил 2021 г. започва из-
плащането на годишна-
та финансова подкре-
па за хранителни про-
дукти.

Със Закона за дър-
жавния бюджет на Ре-
публика България е оп-
ределено, че през 2021 
г. гражданите в Бълга-
рия, на които пенсията 
или сборът от пенсии-
те заедно с добавките и 
компенсациите към тях 
е от 300,01 лв. до 369 лв. 
включително, ще полу-
чат еднократно годиш-
на финансова подкрепа 

за хранителни продукти 
в размер на 120 лв. По-
мощта ще се изплаща 
чрез бюджета на Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика от 
териториалните поделе-
ния на Агенцията за со-
циално подпомагане.

Средствата ще се из-
плащат от дирекции „Со-
циално подпомагане“ 
въз основа на предос-

тавена от Националния 
осигурителен институт 
информация за хората с 
пенсия в посочения диа-
пазон и начина, по кой-
то тя им се изплаща – 
чрез пощенска станция 
в страната или по лична 
банкова сметка.

За получаването на 
годишната финансова 
подкрепа не е необхо-
димо гражданите да по-

дават заявления.
Изплащането в пощен-

ските станции ще бъде в 
периода от 19 до 26 ап-
рил включително. В съ-
щия период сумите ще 
бъдат преведени и по 
банковите сметки на 
пенсионерите.

В случай че някой от 
гражданите не получи 
дължимите средства в 
пощенска станция, от 

която обикновено взи-
ма пенсията си, е не-
обходимо да се обърне 
към Дирекция „Социал-
но подпомагане“ - Созо-
пол по местоживеене за 
уточняване на актуалния 
му адрес, за да може да 
бъде включен в списъци-
те в следващ период.

За повече информа-
ция е необходимо да се 
обърнете към социалния 
работник по район за 
община Созопол или за 
община Приморско.

 Тåëåфîí за ñïðавêа: 
0550/2-24-19 - за îá-
ùèíа Ñîзîïîë, 0550/3-
27-51 за îáùèíа Пðè-
ìîðñêî

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно изискванията на 
чл.4, ал.2 от Наредба за усло-
вията и реда за извършване на 
оценка на  въздействието вър-
ху  околната среда, възложите-
ли (собственици): Кирчо Или-
ев Костадинов и Златина Тодо-
рова Костадинова уведомяват 
администрацията на Община 
Созопол, засегнатото населе-
ние и РИОСВ-Бургас за инвес-
тиционните си намерения, във 
връзка с внасянето на проек-
ти и издаване на разрешение 
за монтаж на обект: „Временен 
преместваем търговски обект 
за продажба на перилни, по-
чистващи препарати и домаш-
ни потреби“ в собствен имот 
– УПИ XIV-112, кв.3, с. Рава-
диново, общ. Созопол.

За информация: 
Арх. Гергина Симеонова 

Ставрева
Гр. Созопол, ул. Яни Попов 

14, GSM: 0898 49 06 28

Project CB005.2.23.004 „Sozopol and Edirne – united for culture and tourism“

Във връзка с изпъл-
нение на äåéíîñт 5 
Оáу÷åíèå „Ñðъ÷íè 
è ïîëåзíè“ îт ïðî-
åêтíî ïðåäëîæåíèå 
ÑВ005.2.23.004 „Ñî-
зîïîë è Оäðèí – îáå-
äèíåíè за êуëтуðа è 
туðèзъì“ каним жела-
ещите да се включат в 
обученията по занаяти 
да подадат своите за-
явления.

Предвиждат се обуче-
ния по 4 занаята (бижу-
терия, тъкачество, пле-
тачество и бродерия). 
Обученията ще бъдат в 
групи от 4 обучаеми. 

Обученията по плетачество и бродерия ще се провеждат в продължение на 14 
дни (мин. 2 часа/ден), а по бижутерия и тъкачество - в продължение на 14 дни (8 
часа/ден).

Обученията ще се провежда в гр. Созопол. 
Всички инструменти, материали и консумативи, необходими за обученията, ще 

бъдат осигурени от проекта. Обученията са безплатни за всички участници.
Дейността има за цел да популяризира и стимулира запазването на занаяти 

от местния бит и култура. 
Целта на тези обучения е не само запазването на занаятите, но и създаване-

то на възможности за съвременните хора да намерят своето хоби. По време на 
обученията трябва да бъдат изработени от обучаемите изделия, които ще оста-
нат като мостри от ритуални сувенири. 

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля подайте своето заяв-
ление за участие в Етнографския музей или на имейл адрес: anastasia_koleva@
abv.bg. Бланка на заявлението (Application.doc) можете да намерите в Етнограф-
ски музей или на сайта на Общински културен институт „Музеен център“ - https://
sozopol-museums.bg/news/ .

Ñðîêът за ïîäаваíå íа заявëåíèята å äî 25.04.2021 ã.  
За въпроси, коментари и уточнения използвайте телефон за контакт: +359 897 

890157 (Анастасия Колева).
Записванията ще се извършват по реда на подаване на заявленията.
Информация за мястото, датата и часа на провеждане на обученията ще бъде 

предоставена на одобрените участници.

 Проектът е финансиран по Програма  за трансгранично сътрудничество ИН-
ТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020, приоритетна ос 2 “Туризъм“, специ-
фична цел 2.3 Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив туризъм в парт-

ньорство с Дирекция на музей гр. Одрин.

Стартират обучения по занаяти в 
Етнографския музей. Включи се и ти!

Започва изплащането на финансова 
подкрепа за хранителни продукти

Първите две издания 
на Международния фес-
тивал за куклен и пло-
щаден театър „Арлеки-
но и Марионета“ през 
2019 и 2020 г. предложи-
ха на жителите и гостите 
на гр. Созопол разноо-
бразна програма с учас-
тието на професионални 
български и чуждестран-
ни театрални формации 
като Московски куклен 
театър и Призма театро 
(Италия/Франция). Май-
сторът на Комедия дел 
Арте – прочутият итали-
ански режисьор Карло 
Бозо, също бе специа-
лен участник в програ-
мата през 2019.

Изключителният зри-
телски интерес към фе-
стивалните изяви дава 

основание да продължим 
напред, към новото, тре-
то издание на  "Арлекино 
и Марионета", организи-
рано, отново, от Театрал-
на къща „Мариета и Ма-
рионета“ в партньорство 
с Община Созопол и про-
дуцентска компания „Ин-
тернешънъл филм сър-
виз“. От 5 до 10 август 
2021 г. улиците на древ-
ния морски град отново 
ще се превърнат в сцена 
за различните театрални 
жанрове като куклен те-
атър, пантомима, клоуна-
да, буфонада, театър на 
предмета. Фестивална-
та програма отново ще 
бъде предназначена за 
най-широк кръг зрители 
– деца и родители, турис-
ти, любители на театъра, 

жители на града.
По думите на маестро 

Карло Бозо, който се оч-
аква отново да се вклю-
чи през 2021 г.,  между-
народният фестивал за 
куклен и площаден теа-
тър "Арлекино и Марио-
нета" се вписва изклю-
чително хармонично в 
атмосферата на древния 
град. Благодарение на ге-
ографското си местопо-
ложение, природни да-
дености и най-вече – бо-
гато историческо наслед-
ство, Созопол би могъл 
да продължи своята ми-
сия на културно средище 
и би могъл да се превър-
не във "втори Авиньон" – 
емблематичен летен цен-
тър на театралното из-
куство.

Арлекино и Марионета 
отново в Созопол през август



НОÑТАЛГИЯ
Васил ТОДОРОВ

С трепет очаквах този 
миг. Колко нощи съм 
сънувал как крача по 
древните улици на род-
ния град! Колко пъти 
мислено съм се връ-
щал там, където преми-
на безгрижното ми дет-
ство с приятелчетата от 
махалата - на "Палика-
рито", "Дурната", "Рай-
ския залив"...и много 
други места...

Двадесет години по 
чужди земи с болката, 
че съм далеч от дома... 
Пресъздавах спомени 
до най-малкия детайл! 
А после... после плач 
и душевна пустота, ос-
ъзнаване къде съм - в 
един чужд свят.

Ех, тази носталгия! 
Мечтаех да се върна, 
да коленича и да кажа: 
"Дойдох си и с теб ще 
съм до края на дни-
те си!"

... Самолетът набира 
скорост, вдига се към 
облаците и под мен ос-
тават островът и океан-
ът. Обзема ме вълнение 
- летя към дома! Окон-
чателно! Никаква емо-
ция към мястото, което 
напусках!

На летището в Бур-
гас, вече в таксито, ня-
как се успокоих. С лю-
бопитство разглеждах 
всичко наоколо. Каква 
разлика! Помня този 
град. Сега е друг - лъс-
кав, модерен.

Пътуваме, а очите ми 
следят мяркащи се ули-
ци и сгради - белким 
позная някоя. Майко 
мила! Колко са ми скъ-
пи тези места, колко 
спомени от ученически-
те години в Автото...

И отново ме завладя-
ват размисли...

Сепвам се. Неусет-
но сме пристигнали. 

Пред мен е любими-
ят Созопол! Гледам и 
не мога да повярвам! 
Вдясно по баира на-
кацали нови модерни 
къщи! Вляво едно ми 
ти яхтено пристанище 
с едни ми ти яхти! А ня-
кога тук, на канала хо-
дехме пишлеметата да 
ловим илария и кефал! 
Всичко различно! Гле-
дах клипове в Ютуб, но 
чак такава промяна не 
очаквах!

Свихме наляво към 
стария град, към дома. 
Старите отдавна не 
бяха живи, очакваше 
ме само тя - родната 
къща и, може би, ком-
шиите.

И ето го съкровения 
миг - у дома съм! Об-
гръща ме топлина. Стоя 
вцепенен в коридора, 
а в гърдите ми бушу-
ват неизмерими емо-
ции! Сълзите... те вече 
са неудържими!

Вечерта решавам да 
се разходя из града. 
Потъвам в улиците му. 
Всичко е променено - 
нови лица, нови заве-
дения, дори въздухът 

сякаш е друг. Сергии, 
магазини, таксита, фай-
тони, глъч...

"Белким видя някой 
авер" - мисля си .- "Ще 
ударя по "Веселата", 
пък там е лесно, нали 
всички ще са на "Из-
грев".

Няма, братче, нито 
"Изгрев", нито "Бай Ко-
льо"! Всичко мамата 
си джаса! "Капалъ чар-
ши" в Истанбул попара 
да яде!

Вървя и си мисля къде 
да се набутам, та малко 
да се осеферя. То аве-
ри не останали, кого да 
търсиш - кой починал, 
кой се преместил... В 
родния си град се по-
чувствах чужд.

Курдисах се в едно 
кръчме, поръчах и зя-
пам улицата. Народ 
хъп, игла да хвърлиш, 
няма къде да падне. 
Лято е... От съседно-
то заведение се чува 
сръбска музика, до 
него оркестърът пере 
едни ми ти кючеци... 
Нищо общо с моите 
младежки години!

Пия си питието и си 

давам сметка, че вре-
мената са други.

Примирих се. Заведе-
нието, в което бях сед-
нал, беше пълно, само 
на моята маса имаше 
място и сервитьорът 
помоли за разрешение 
да настани две момче-
та. Гледам ги, мускулес-
ти, татуирани, казаха, 

че са от Созопол. Ста-
на ми драго, съгражда-
ни. Пожелахме си "на-
здраве" и разговорът 
непринудено тръгна. Те 
решили, че съм турист, 
подвел ги външнияj ми 
вид. Е, толкова години 
бях бачкал за този "за-
паден вид", а и си бях 
"гъзе".

Не искаха да повяр-
ват, че и аз съм от Со-
зопол. „Не се бъзикай, 
чичак, ние познаваме 
хората от града!"

Погледнах ги сери-
озно и ги попитах чии 
деца са. Едното изле-
зе син на мой съуче-
ник, другото - на познат 
дърводелец. Смутени и 
малко отегчени, скоро 
станаха и се сбогува-
ха. Преди да тръгнат, 

попитах къде има гръц-
ка таверна. "Няма" - от-
говориха.

Допих си питието, 
платих и... към дома. 
Все още пазех стари-
те касети с гръцки за-
писи, а и "Грундика" си 
работеше.

Извадих бутилка 
"Джони" и с "Барба Яни" 
се върнах в младостта. 
Там видях всички аве-
ри. Една топла вълна 
ме заля, унесе ме...

В съня си крачех по 
улиците на моя град, 
срещах приятели, чу-
вах познати звуци и 
гласове... Един от тях 
ми каза: "Ти си част 
от онова, което е било 
преди. Никога няма да 
бъдеш част от това, ко-
ето е сега."

Както ви обещахме, продължаваме да ви 
представяме произведенията, класирани в ли-
тературния конкурс „Созопол - настояще и бъ-
деще“, организиран от НЧ „Отец Паисий“.

През последните дни в 
местността бяха посаде-
ни 160 фиданки от видове-
те явор, липа и дъб, а до 
края на седмицата това 
ще се случи и с още 100 
броя. Засаждането се ор-
ганизира със съдействие-
то и под експертизата на 
лесовъдите от Предприя-
тие „Общински гори и озе-
леняване“, а част от фи-
данките са дарени от „Го-
рата.бг“.

Организаторите обеща-
ват тепърва да се състо-
ят редица събития, пре-
доставящи възможността 
на малки и големи да за-
садят дърво и дарят до-
бро на природата. „Иска-
ме всички да се влюбят в 
природата и да я защита-
ват, защото Земята има 
нужда от нашата помощ“, 
коментират лесовъдите от 
горското предприятие.

Нека заедно да подо-
брим света, в който жи-
веем, и въздуха, който ди-
шаме!

16 АПРИЛ 2021 Ñî зî ïîë ñтð. 3Чф 11
Станете част от проект „Приеми ме“ В Месеца на гората ще бъдат 

посадени още над 250 фиданки
Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

Поетичен петък
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Предстои обновяване на 
емблематичния парк „Кита“

Вåñтíèê „Ñîзîïîë” èзëèза ïðåз ñåäìèца в ïåтъê.
Рåäаêтîð: Маðèя Наéäåíîва, тåë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Холивудски звезди посетиха Созопол  
за снимките на нова кинопродукция 

Проектът има за цел да 
развие част от функцио-
нално-плановата и обем-
но-пространствена ком-
позиция на парка като 
място за отмора и спорт-
ни дейности за различ-
ни възрастови и социал-
ни групи. Дейностите, ко-
ито ще стартират съвсем 
скоро, касаят обновява-
не на зоните за отдих, 
подмяна на голямата пър-
залка, поставяне на тенис 
маса, почистване и оцве-
тяване на емблематична-
та за парка фигура – ка-
менния Кит. 

В допълнение към спече-
ления проект и за радост 
на подрастващите деца 
на Созопол, ще бъде мон-
тирана и така мечтаната 
скейт рампа. Това се случ-
ва в отговор на официално 
отправено искане от гру-
па деца към кмета Тихо-

мир Янакиев, в което оп-
исват желанието си поста-
вяне на подобен тип съо-
ръжение. „Надяваме се да 
обърнете внимание на на-
шето искане и по възмож-
ност да го изпълните“, за-
вършват малчуганите. 

Парк „Кита“ е любимо 
място както на жители-
те на Созопол, така и на 
стотици гости, които посе-
щават града. Той е среди-
ще за родителите с мал-
ки деца и именно затова 
подновяването на детския 
кът създава предпоставка 
за увеличаване възмож-
ностите за развитие на 
двигателната активност 
и формиране на здраво-
словни навици за живот 
на подрастващите.

За да бъде изградено 
обществено отношение 
по въпросите, свързани 
с опазването на околна-

та среда, повишаване на 
екологичната култура и 
загрижеността към място-
то, в което живеем, проек-
тът включва и полагане на 
доброволен труд от стра-
на на гражданите. 

Общественият принос в 
настоящия проект се от-
нася до няколко аспекта: 
демонтаж на компроме-
тираните детски съоръ-
жения и тяхното изнася-
не от обекта, почиства-
не и изнасяне на отпадъ-
ци, изгребване на замър-
сен пясък и разстилане 
на промит пясък, както и 
почистване и оцветяване 
на каменния Кит – пър-
залка, дал името на пар-
ка. Община Созопол ще 
обяви допълнително кога 
стартират ремонтните 
дейности, за да могат до-
броволците да се вклю-
чат в тях.

Така ще изглежда новата пързалка

Визия на тенис масата, която ще бъде поставена в парка

Пързалката сега

Мерките за сигурност 
в екипа на холивудски-
те звезди бяха много 
сериозни. Температу-
ра бе мерена на всеки, 
влизащ в пристанище-
то, а носенето на пред-
пазни маски бе задъл-
жително. Именно ко-
ронакризата е и при-
чината знаменитости-
те да избягваха контак-
ти със своите фенове и 
журналистите.

Лиъм Нийсън е из-
вестен с ролите си във 
филми като "Твърде 
лично" и "Списъкът на 
Шиндлер". В „Memory“, 
който е римейк на бел-
гийския филм от 2003г. 

„Споменът за убиец“, 
той играе експерт уби-
ец с репутация на дис-
кретна прецизност. 
При отказ да свърши 
работа за опасна прес-
тъпна организация, той 
се превръща в мише-
на и трябва да тръгне 
на лов за тези, които 
го искат мъртъв. Но не 
е като да може просто 
да извика полицаите на 
помощ - ФБР също е по 
следите му, а Нийсън 
използва своите из-
ключителни умения, за 
да оцелее. Сцената в 
Созопол е щуро парти 
на една от най-луксоз-
ните яхти на пристани-
щето, която завършва 
с убийство.

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1



Дона МИТЕВА

Единствената колекция от 
пясък в България се намира… 
в Бургас. Тя е създадена по 
идея на доцент Светла Далак-
чиева, която е главен уред-
ник в Природонаучна експо-
зиция в Регионален истори-
чески музей Бургас и препо-
давател в университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“. Колекци-
ята наброява над 600 различ-
ни мостри от цял свят.

Под сурдинка се знае, че 
за колекцията дори завиждат 
от музея „Земята и хората“ – 
че не са се сетили първи те. 
А снимка на пясък от плажа 
на Резово е включен в кален-
дар на университета в Мине-
сота, САЩ.

Целта, която стои в бъдеще, 
е как тези мостри да бъдат 
безопасно изложени, така че 
до тях да имат достъп бургаз-
лии и гости на града.

Началото

„Всичко започна като на 
шега. Видях снимка на зве-
здовиден пясък от Япония, 
която ме заплени. Тогава на-
писах в търсачката: „пясъци-
те на света“ и видях какво не-
обятно богатство са“, спомня 
си Далакчиева. 

Началото е сложено през 
2014 година с децата от екок-
луб „Вая“ към природонауч-
ния музей. В търсене на инте-
ресни занимания се стига до 
това да се колекционира пя-
сък от различни места. Деца-
та правят проучване сред по-
сетителите в музея – дали пя-
съкът да се съхранява в епру-
ветки, или в бурканчета. Ан-
кетата показва 50:50, но счуп-
ването на епруветка решава 
спора – на преден план изли-
зат бурканчетата.

Отначало се събира пясък 
от близките плажове, но лю-
бопитството кара да се тър-
сят контакти и в чужбина. А 
благодарение на това, че у 
нас няма колекционери – има 
много желаещи чужденци да 
изпратят от своите колекции 
пясък, срещу например бур-
гаския черен пясък.

Колекционерите

Колекционерите на пясък 
по света се наричат псамо-
фили и имат свой кодекс. Лю-
бопитното в него е, че се ко-
лекционира точно определе-
но количество пясък и това 
е 30 милилитра. Това е точ-
но една кутийка от едновре-
мешните фотоленти. 

Освен това, пясъкът не се 
продава, а се заменя само 
срещу друг вид, който липсва 
в колекцията. Така започват 
да се търсят контакти с хора 
от различни точки на света.

„Първо с децата писахме 
на един американец. Той ни 
отговори и от нашия плаж 
разменихме проба за пясък 

от неговата колекция. Обик-
новено големите колекцио-
нери имат списъци с проби 
от пясък, които са им в пове-
че и могат да заменят“, раз-
казва Далакчиева.

Много помага на бурга-
ските ентусиасти фактът, че 
от България няма пясъци в 
световните колекции. Така е 
било, докато не са се появи-
ли нашите хора – сега в много 
точки на света знаят за чер-
ния пясък от Северния плаж 
или пък за пясъка от остров 
Света Анастасия или Све-
ти Иван.   

 Черен пясък от бургаския 
плаж се разменя успешно за 
Хавайски зелен пясък, който 
и до ден днешен си остава 
като атракция в колекцията, в 
която вече има проби от всич-
ки континенти. Обикновено 
трампата върви най-много с 
германци, американци, англи-
чани и французи.

Сбирката

„Имаме пясък от Бермуда, 
Великденските острови, Са-
хара, Дубай, Юта, Антаркти-
да…“ - изрежда Далакчиева. 
Едно от последните попъл-
нения е пясък от Куба. Има и 
звездовиден пясък от япон-
ския плаж, където никой не 
лежи на хавлията си, а всички 
са на четири крака и лазей-
ки, се наслаждават на краси-
вите форми.

Сега, когато децата от екок-
луба вече стърчат една глава 
над своята менторка, продъл-
жават да я спират по улицата 
с мили спомени.

„Хубавото бе това, че по-
край пробите започвахме да 
търсим и четем за определе-
ни места по цял свят. Деца-
та сами съставяха писмата, 
разказваха си кой какво до-

пълнително е прочел или на-
учил за мястото, от където е 
дошъл пясъкът. Така се учи 
география, история и какво 
ли не“, спомня си музейната 
работничка.

Най-трудно и до момента 
се намират проби от Русия, 
признава тя, продължавай-
ки традицията, създадена с 
екоклуба. Опитва се да вле-
зе в контакт с колекционер 
оттам, но той не отговаря на 
писмата и запитванията. До-
като от САЩ в бургаската ко-
лекция има проби от почти 
всички щати.

„Мисия „пясък“

Научили за колекцията, 
много хора се включват в 
обогатяването й. „Мои при-
ятели ми носят пясък от раз-
лични точки на света. Отна-
чало бе много странно, като 
поръчах  какво искам да ми 
се донесе от екскурзия в чуж-
бина, но после много хора се 
зарибиха, така да се каже. И 
се оказа, че пясъкът започна 

да ни сближава - усмихва се 
Далакчиева. – Нещо като „Ми-
сия „пясък“.

След неин разказ в ефир 
на радио, на следващия ден  
в природонаучния музей вли-
зат двама младежи. На въ-
проса дали ще разглеждат 
колекцията, те отговарят от-
рицателно. Оказва се, че слу-
шали предаването и носят пя-
сък за колекцията.

Куриози

Не липсват и куриозни си-
туации. „Викат ме в митница-
та. Строга служителка гле-
да пратката и пита: „Семе-
на?“ Отговарям: „Не“. „Бил-
ки?“ клатя отрицателно глава 
и за да не се измъчва пове-
че жената, казвам: „Пясък“. 
Следва объркване, съвеща-
ние на служителките и ми се 
заявява, че ще трябва да се 
изследва пратката. Питам на-
ивно: „Къде ще го изследва-
те? В България няма такава 
лаборатория“. Отново обър-
кване и съвещание. И…прат-

ката бе освободена“, смее се 
на спомена Далакчиева, до-
пълвайки, че служителките в 
пощата също са фенки. Още 
като я видели, питали за къде 
ще се праща пясък или ще се 
получава.

Геолог пък, който се опитва 
да обогати своята колекция с 
минерали -  не успява, защото 
му ги вземат на летището, но 
пясъка за бургаската колек-
ция никой не закача. 

От Испания самата Далак-
чиева се сблъсква с изнена-
дата на летищните власти, 
виждайки шишето, пълно с 
пясък от Валенсия. Следва ус-
мивка и „ок“, когато се разби-
ра, че е за колекция.

Морски, речни, 
вулканични

Пясъците в колекцията са 
морски, речни, вулканични. 
Някои от тях са си направо 
чакъл, като този от Исландия 
или пък от Гърция. „Като ча-
къл е пясъкът от Ница, също 
и от Монако. Тези градове 
може да са световноизвест-
ни, но пясъкът им е едър“, 
обяснява еколожката, вмък-
вайки друга любопитна ин-
формация, че пясък от Ав-
стралия е вписан като рекорд 
на Гинес - за най-бял пясък.

Има и места, откъдето е 
забранено да се изнася пя-
сък. „Мои познати, които съм 
спечелила за „Мисия „пясък“ 
ми донесоха проба от такъв 
плаж в хавлията, която бяха 
постилали там. Просто не 
бяха я изтръскали, а напро-
тив, бяха лекичко досипали 
пясък в нея. Едно тупане и 
чистене на хавлията падна, 
но се събра нужното количе-
ство за проба“, обяснява ко-
лекционерката. 

Коментарът на приятели-
те е красноречив: „По лес-
но наркотици щяхме да доне-
сем, отколкото пясък“. Подоб-
но изказването на друг човек, 
който, тръгвайки от Норвегия, 
получава задачата да донесе 
пясъчна проба. „Ти нещо по-
лесно не можа ли да ми по-
ръчаш?“. Такъв е въпросът му 

към Далакчиева, след като е 
спирал край множество фи-
орди в отчаяни опити да събе-
ре пясък за колекцията.

Един от ценните експона-
ти е и този от остров Реюни-
он, където се намира база на 
Френския легион и съответно 
е недостъпно място за граж-
дани. Пясъкът е донесен за 
колекцията от българин, слу-
жил в легиона. 

Така се оказва, че шепа пя-
сък обединява хората, прави 
ги приятели, събужда усмив-
ки, мечти.

„Имам познати, които пре-
ди да тръгнат на почивка в 
чужбина, идват да видят ка-
къв е пясъкът там“, обяснява 
за ползата от колекцията ней-
ната създателка и от погле-
да й е ясно, че тя мечтае да 
я превърне в достъпна излож-
ба. Още се търси най-удачния 
начин на излагане – така че 
да се вижда добре съдържа-
нието на бурканчето, но в съ-
щото време да е защитено от 
кражба или пък невнимател-
но счупване.

В Германия има музей на 
пясъка. Вероятно на един по-
късен етап може да се почер-
пи опит от него или пък бур-
гаският дух и неизчерпаема 
енергия да роди свое реше-
ние, което да реши въпро-
са с излагането на колекция-
та, така че тя да радва всич-
ки. Защото  наш репортер по 
време на отворените врати в 
университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ видя блесналите 
очички и чу многото въпро-
си на учениците, пред които 
доц. Светла Далакчиева раз-
кри необятния свят на пясъ-
ка. А тя бе донесла там една 
мъничка част от бурканчета-
та с пясък.

„Има още места и в Бълга-
рия, от които може да се по-
пълни бургаската колекция“, 
признава  създателката й. От 
крайречието на Дунав няма 
пясък в сбирката, а също така 
и от част от плажовете на се-
вер от Варна. Но можем да се 
похвалим с пясък от Мелниш-
ката река, който блести като 
сребро, и такъв от Копа Каба-
на – същинско злато.

Черен бургаски пясък  
попада в световните колекции
4 Единствената сбирка с над 
600 проби е в нашия град

4 Снимка на пясък от плажа 
на Резово е включен в 
календар на университета в 
Минесота, САЩ

Доц. Светла Далакчиева

Макроснимки на пясък от Филипините. Всяка пе-
съчинка представлява коралче, което е търкаляно 
от вълните

Малка част от колекцията

Да се разглежда пясък под микроскоп е интересно занимание за малки и го-
леми
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Интервю на  
Мария ДОБРЕВА

– Вие сте дъщери на 
писателя Любен Пе-
тков, сигурно пазите 
много спомени от не-
гови творчески момен-
ти. А може би дори по-
знавате някои от персо-
нажите? 

Цвета Петкова: Баща 
ни пишеше през целия си 
живот, а когато не пише-
ше, събираше истории, 
после те се появяваха в 
книгите му, така живееше. 
В този смисъл творчески 
моменти нямаше, имаше 
процес, постоянен… Той 
винаги търсеше спокойно 
и тихо място, на което да 
пише и едно дърво, което 
да го в-дъх-новява – бук-
вално. И точно когато го 
намираше, започваше да 
го търси отново. Нуждата 
да пише не го напусна ни-
кога, както той сам казва-
ше: Литературата е духо-
вен наркотик.

Дора Петкова: Баща ни 
винаги (или почти винаги) 
разказваше истории, кои-
то са истински. В основа-
та си много от романите 
разказите са документал-
ни. Той се вдъхновява от 
живия живот, от хората. 
Обича хората, дори „не-
поправимците“ – престъ-
пниците, убийците… („Оня 
свят“, „Недоказани убий-
ства“ (издателство Зна-
ци); романът „Убийство“ 

(издателство 
„Знаци“ и изда-
телство „Прозо-
рец“). 

Негови ге-
рои са хората 
от Странджа, 
от Крушевец 
– центърът на 
света… Ако посетите  род-
ното му село, лесно ще от-
криете кафенето на Али, 
където героите на Любен 
всеки ден бистрят светов-
ните проблеми от сутрин 
до здрач на ракия, дори 
по време на пандемия и 
въпреки това. Ще разпоз-
наете и Селския философ. 
Странджа – гората, зеле-
ните кръстове, старците, 
местният умиращ език, 
песните – това са герои-
те му. И да, ние ги позна-
ваме, обичаме ги, живе-
ем ги…

Баща ми умееше да слу-
ша. Хората го обичаха. 
Умееше да контактува и 
свързва хората по един 
кротък и фин начин… По-
сле можеше да се отте-
гли.. Това не значи, че не 
беше бунтар.

Някои от героите му са 
нашите прадеди, прадя-
довците ни – мълчалив-
ците. Дядо ни, неговият 
баща – от когото той на-
следява любопитството 
към книгите и фината ин-
телигентност... Дядо ми, 
който му дава път към гра-
да и образованието, към 
света…

Познавахме косвено 
Антон от романа „Убий-
ство“, защото четяхме за-
едно неговите писма до 
баща ми от затвора и ма-
кар да бяхме малки, раз-
бирахме болката, разка-
янието, крехкостта на чо-
века и злото, което е при-
също на всеки. Познава-
ме и други герои, които 
ще срещнете в „Недока-
зани убийства“  като Дора 
Габе, която ни респекти-
раше с необикновеното 
си излъчване и женстве-
ност в последните годи-
ни от живота си. А Биньо 
Иванов, Рашко Сугарев, 
Войчех Галонска, Дьорд 
Сонди, Георги и Венда 
Райкови от Бургас бяха 
чести гости у дома в Со-

фия и в Круше-
вец. Те също са 
негови герои и 
братя по перо 
и дух.

– Има ли ре-
ални събития в 
неговите раз-
кази, на които 
и вие сте били 
свидетели или 
за които той 
Ви е разказвал 
предварител-
но?

Цвета Петко-
ва: Аз и до ден 
днешен непре-
къснато откривам 
в текстовете му 
познати и непо-
знати персонажи, 
истински прежи-
вени и измислени 
истории, изпове-
ди на близки и не 
толкова близки. 
Била съм с баща 
ми, когато той пра-
веше свои проуч-
вания за книгите 
си. Посещаваше 

местности, изкачваше ба-
ири, разговаряше с мест-
ни хора и вмъкваше техни-
те разкази в своите, про-
учваше митове, докумен-
ти, исторически факти. 
На някои места се появя-
вам и аз като фон, мрън-
кащ тийнейджър, който е 
принуден да открива за-
пустелия, обрасъл с тръ-
ни и къпини Буковски ма-
настир… През последни-
те години отиде до Виена 
заради Бургтеатър, скита 
из Израел, за да  посети 
гроба на Борис Априлов, 
стигна до Атон – реални-
те събития и истории мо-
жете да намерите в един 
от томовете, които той 
приживе подреди – „Спо-

мен от Виена – пътеписи 
и две пиеси“ (издателство 
Знаци).

Дора Петкова: Защи-
таваше гората – беше не-
примирим срещу опусто-
шителната сеч на Стран-
джа. Уви, узакониха сечта 
на вековните дървета за 
срам и позор пред децата 
и внуците ни. Разказвал 
ми е как като много млад 
за една подобна статия е 
имал неприятности с род-
ната милиция. Помня как 
страдаше за българските 
турци от Крушевец, когато 
сменяха имената им, как 
се застъпваше за тях. 

– Как мислите, кое го 
е вдъхновявало повече: 
Странджа или морето? 

Цвета Петкова: Зеле-
ните звезди на Стран-
джа, които се оглеждат в 
морето, но и още – гора-
та и земята на Странджа, 
която плавно се слива с 
морето.

Дора Петкова: Стран-
джа – вълшебна и ма-
кар позната, загадъчна и 

пълна с магически тайни. 
Вълнуваха го корените. 
Така написа „Сенките на 
прадедите“ – книга, посве-
тена на Крушевец и родо-
вете на селото и на нашия 
род. Но в нея освен стари-
те сенки са описани и де-
цата – внуците на Любен 
– Боян и Неда. 

Неда се влюби в кози-
те на Странджа завина-
ги… Боян – в морето. Те, 
както и ние със сестра ми 
Цвета, проходиха на зеле-
ната странджанска тре-
ва. Аз още чувам баба ми 
Дора, на която съм кръс-
тена – „Момички-кошнич-
ки, купени дяца“.

Морето за него беше 
пристан, любов, стихия… 

Безразсъдно смел и отли-
чен плувец обичаше с ча-
сове да плува навътре в 
морето, и то винаги в бу-
рното море. Научи ни да 
плуваме и да не се стра-
хуваме.

– Баща Ви записва-
ше ли си идеите, които 
му хрумват, и после да 
ги развива? Как проти-
чаше при него самият 
творчески процес?

Цвета Петкова: Сутрин 
ставаше рано и работеше, 
пишеше. Беше ревнив към 
времето си. Чувстваше се 
скапан, когато не му вър-
веше. Изпадаше в таки-
ва периоди, когато пише-
ше, но не беше доволен 
от себе си. Безкрайни ку-
пища с бележки имаше 
на масата му, в чантата, 
в джобовете, навсякъде. 
В детските ми години Лю-
бен пишеше в тефтери, в 
последните години си во-
деше записки на листове. 
Пишеше на ръка. Макар 
да имаше компютър и да 
се справяше с него. 

Все още изскачат недо-
писани на ръка прекрасни 
фрагменти. 

Дора Петкова: По-ско-
ро обмисляше дълго идеи-
те си и ги държеше в себе 
си. Преживяваше ги и му 
тежаха докато не се ро-
дят. Имаше нужда да бяга, 
да скита, да е сам… На 
мен ми липсваше. Все му 
беше тясно… Обичаше да 
скита и често да е сам, да 
бъде отшелник, но не не-
прекъснато.

Ние с него скитахме из 
странджанските села, из 
плажовете и бургаските 
кафенета.

– А има ли разкази, ко-
ито не е публикувал? 

Цвета Петкова: Той пи-

С це

Любен Петков остави 
Дъщерите Цвета и Дора си спомнят за творческите 
моменти и житейски уроци на своя баща
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Цвета Петкова Дора Петкова

Любен Петков с дъщерите си



шеше и поезия, мисля, не 
е я публикувал. Намерих 
стихове от младите му го-
дини, но има и от по-къс-
ни периоди. Аз съм си на-
умила да подредя стихо-
вете, които намерих. 

Преди да си отиде, 
баща ми сподели, че 
има сюжет за нов роман. 
Така и не успя да го на-
пише, но на въпроса ми 
каква ще е темата на но-
вата книга, той ми отвър-
на: Прочети разказа „Оня 
свят“ от сборника с раз-
кази „Недоказани убий-
ства“ и ще разбереш. 

Дора Петкова: Със си-
гурност има, но все пак, 
приживе подреди почти 
всичко в шест тома, кои-
то подготви сам с помо-
щта на майка ми – най-
посветена в творенията 
му. Той я слушаше и й се 
доверяваше за думите…

– Разказвал ли Ви е 
какво го е вдъхновило 
да посегне някога към 
перото, кога е стана-
ло това? 

Цвета Петкова: Да, 
много пъти. Историята 
е споделена и в „Огън 
и мъгла“ (издателство 
„Прозорец“), и в интер-
вюта с баща ми, но тук 
ще си позволя да го ци-
тирам, разказа за по-
следен път историята по 
време среща с читатели 
в Пловдив през март 2015 

при Александър Секулов   
в Spirit&Spirit:

Прописах от съпри-
частност към болката на 
млад работник, на когото 
каменотрошачка откъсна 
дясната ръка. Пред очите 
ми. Дълго време не можех 
да се избавя от случката 
с този човек. И я записах. 
Бях на 13-14 години. Ре-
ших да ставам писател и 
първия си разказ излязох 
да чета на празника на 
бургаската ни гимназия 
„Св. св. Кирил и Методи“  
на сцената в Еврейския 
дом, който беше превър-
нат в културен дом. Оба-
че като се качвах на сце-
ната, на последното стъ-
пало се спънах и с окър-
вавен нос се плъзнах на 
подиума. Залата лудеш-
ки изръкопляска; помис-
лиха навярно, че това е 
номер. Какъв ти номер? 
Бях целият в кръв. Оба-
че писателски инат. Не 
виждам нищо в тъмнина-
та на залата. И щом зах-
ванах да чета, още по-лу-
дешки заръкопляскаха. 
Така започна моята лите-
ратурна кариера. Но то-
гава се сепнах, че ръко-
пляскания може за нещо 
и за нищо... за всеки и за 
всичко. Това литературно 
приключение и проглеж-
дане ми струваше десет 
и повече години да не се 

докосна до белия лист. 
Обаче, казах ви – това е 
неизличим духовен нар-
котик. Завърших иконо-
мически науки и чак то-
гава неусетно започнах 
да пиша. Живеех в миниа-
тюрно таванче във Варна, 
срещу морето. С чайките 
на покрива бяхме на „ти”. 
Нямаше нищо горе на та-
ванчето, да не ви казвам 
подробности. И неочак-
вано за две недели напи-
сах „Зелени кръстове”.

Дора Петкова: Знам, 
че се противопоставя на 
безумни правила в учи-
лище, организира бунт 
и е изключен… и това го 
вдъхновява. Знам, че е 
бил много, много беден 
и със Зелени кръстове и 
мукавен куфар се озова-
ва в София (още го па-
зим) почти на улицата… 
Книгата е написана, ко-
гато е на 26… Скоро ще 
бъде издадена и на пол-
ски – превод на Войчех 
Галонска, след повече от 
40 години, но това е дру-
га история…

– Баща Ви има книги 
и за малки, и за голе-
ми. Какви приказки Ви 
разказваше, когато бя-
хте деца?

Цвета Петкова: При-
казки ми разказваше 
баба ми Дора, негова-
та майка. Приказки от 
Странджа – за вампи-

ри, самодиви, за страш-
ните и славни обитатели 
на планината. Аз прека-
рах ранното си детство в 
Крушевец с баба и дядо, 
сега пак съм в Крушевец. 
Баща ми ни разказваше 
истински истории, които 
в неговото въображение 
се развиваха, а после ги 
намирах на страниците 
на книгите му. 

Друг път се случваше 

обратното – нашите ди-
алози, търсения, без-
силни крясъци и споро-
ве за произхода на све-
та и смисъла на живо-
та, намирахме в негови-
те сюжети.

Дора Петкова: Не пом-
ня да ни е разказвал при-
казки, ние му разказ-
вахме и той ги превръ-
щаше в негови приказ-
ки. Например разказче-

то „Раковина от Японско 
море“ в книгата „Око на 
света“.

– Има ли негови думи, 
които ще помните ви-
наги?

Цвета Петкова: По-
скоро помня уроци. 
Това, което е казвал на 
нас, на което ни е учил, 
може всеки да намери 
в книгите на баща ми. 
Но само ние, неговите 

деца, имаме баща Лю-
бен и той е най-добри-
ят баща! Това, което ви-
наги се опитвам да пом-
ня, особено като почна 
да залитам е, че в чове-
ка има всичко – човекът 
е съкровище и чудови-
ще, трябва да се опито-
мява! Опитвам се да се 
опитомявам, очаквам се, 
подивявам, после пак се 
опитомявам.

Дора Петкова: „Дос-
тойнството, Дорче, дос-
тойнството“… и: „Свобо-
дата, Санчо…“. Научи ме 
да преодолявам страхо-
вете си, научи ме на сме-
лост. Да се гордея със 

Странджа и да я обичам 
някак сакрално и лич-
но… да я пазя. По отно-
шение на децата ми, ко-
гато станах майка, каз-
ваше: „твоите деца не са 
твои деца…“.

– Има ли съвет от 
него, който спазвате и 
до днес?

Цвета Петкова: Баща 
ми не ни поучаваше, по-
казваше ни живота такъв, 
какъвто е. 

Дора Петкова: Опит-
вам се да бъда като него 
– добра, смела и с дос-
тойнство, да скитам и да 
обичам хората, дори ко-
гато ги опозная.
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ОБЯВА

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията 
и реда за извършване на

оценка за въздействието върху околната среда, 
Мустафа Саид Саид

ОБЯВЯВА:
инвестиционно намерение за строителство на 

Преустройство, пристройка и надстройка на жилищ-
на сграда в УПИ VI -2460,2461, кв. 153 по плана на гр. 
Карнобат, 

Община Карнобат, Област Бургас.

ОБЯВА

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията 
и реда за извършване на

оценка за въздействието върху околната среда, 
Нела Тодорова Тодорова и 
Жечка Тодорова Тодорова

ОБЯВЯВАТ:
инвестиционно намерение за строителство на 

Надстройка на жилищна сграда в
УПИ I -1117, кв. 71 по плана на гр. Камено, Община 

Камено, Област Бургас.

ОБЯВА

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията 
и реда за извършване на

оценка за въздействието върху околната среда, 
Славчо Данчев Иванов

ОБЯВЯВА:
инвестиционно намерение за строителство на 

Жилищна сграда в
УПИ XIII -789, кв. 48 по плана на гр. Камено, Община 

Камено, Област Бургас.



Георги РУСИНОВ

Мерки в помощ на бурга-
ския бизнес влязоха в сила 
веднага след последното за-
седание на Общински съвет – 
Бургас. Общинските съветни-
ци гласуваха докладната с 
предложения от общински съ-
ветници от ГЕРБ.

С нея те предлагат да се на-
малят с 50% заплащането на 
такса за пазари, тържища, 
тротоари, площади, улични 
платна, панаири и терени с 
друго предназначение по Раз-
дел I, Приложение 3 и цена на 
услугите за събиране, транс-
портиране и депониране на 
битови отпадъци от премест-
ваеми обекти по Приложение 
№8 лица, в полза на които е 
издадено разрешение за по-
ставяне на обекти по чл.56 от 
ЗУТ, както и собствениците 

на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 
от ППЗТСУ (Приложение №7 
от Наредбата за администри-
ране на местни такси и цени 
на услуги на територията на 
община Бургас).

Втората точка от докладна-
та предлага намаляване с 
50% наемните цени на търго-
вци и сдружения с нестопан-
ска цел, осъществяващи дей-
ност в обществена полза - на-
ематели на обекти, собстве-
ност на Община Бургас и об-
щинските еднолични търгов-
ски дружества. Третото пред-
ложение на съветниците от 
ГЕРБ е да се намалят с 50% 
цените за наемане на обекти-
те общинска собственост, в 
които се провеждат културни, 
спортни и други събития, как-
то и занятия от танцовото, 
творческото и музикалното 
изкуство.

В зала докладната предиз-
вика дебати между управля-
ващи и опозиция. Христо Па-
найотов предложи в трите 
точки намалението да е със 
75%. Живко Табаков подкре-
пи колегата си от БСП. От 
ГЕРБ настояха процентите да 
останат 50%. При гласуване 
обаче предложението не бе 
прието.

От опозицията изказаха и 
притесненията си, че доклад-
ната не е окомплектована. 
Съветниците от БСП попитаха 
откъде по-точно ще се ком-
пенсират средствата в бю-
джета.

Заместник-кметът Краси-
мир Стойчев обясни, че го-
дишно от наеми в хазната по-
стъпват 4.5 млн. лева от на-
еми.

„Ако ги разделим на месец, 
това са 375 хил. лв. Намалено 

с 50%, това означава, че 187 
хил. лв. на месец ще влизат 
по-малко в хазната“, добави 
Стойчев.

Предложението в доклад-
ната на ГЕРБ бе мерките да 
влязат в сила след края на из-
вънредната обстановка и да 
продължат два месеца. Опо-
зицията обаче поиска мерки-
те да влязат в сила веднага, 
тъй като не е ясно кога точно 
ще приключи извънредната 
обстановка. В момента тя е 
до 30 април, но не е изключе-
но да бъде удължена още, ар-
гументираха се опозиционе-
рите.

„Да не забравяме, че още в 
началото на пандемията Об-
щина Бургас бе от първите, 
които приеха мерки в помощ 
на бизнеса. Всеки един от ко-
легите е предлагал различни 
помощи и са внасяни доклад-

ни, които помогнаха. Сигурен 
съм, че всеки един от изказа-
лите се колеги днес го прави 
с мисълта за помощ на бизне-
са“, каза Тодор Йосифов.

Кметът Димитър Николов 
взе думата и обясни, че за те-
зи два месеца приходите в 
бюджета ще се свият с около 
400 хил. лв.

„Със сигурност можем да 
гарантираме, че няма да се 
пипат разходите за здравео-
пазване, социални дейности 
и образование. Ще се редуци-
рат парите за спорт, благоус-
трояване, култура и всички 
останали дейности, които об-
щината дотира“, заяви Нико-
лов в отговор на опозицията 
за това откъде ще се баланси-
рат средствата.

Константин Бачийски пред-
ложи мерките да влязат в си-
ла още сега след решение на 

Общински съвет – Бургас и да 
продължат да са в сила два 
месеца след края на извън-
редната обстановка. Павел 
Маринов на свой ред заяви, 
че докладната би следвало 
нацяло да се оттегли, тъй като 
липсва финансова обоснов-
ка. Георги Дракалиев не се 
съгласи с него и добави, че 
бизнесът очаква приемането 
на докладната. Бачийски опо-
нира като посочи, че ще има 
смисъл бизнесът да очаква 
приемане само ако мерките в 
нея влязат в сила веднага. 
Колегите му в Общински съ-
вет – Бургас гласуваха „за“ с 
мнозинство предложението 
на общинския съветник от 
СЕК.

Самата докладна бе приета 
с 35 гласа „за“, 0 „против“ и 3 
„въздържали се“ от 38 гласу-
вали съветници.

Мерки в помощ  
на бизнеса влизат в сила
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ОбщинИ
Свалят наполовина такса за пазари, тротоари и площади

Георги РУСИНОВ

Темата за атракцион отно-
во е на дневен ред в Бургас. 
Общината кандидатства за 
изграждане на такъв. Васил 
Иванов от БСП-Бургас бе 
входирал докладна за раз-
решаване на Общината за 
участие в конкурс на „Уолто-
пия“ за изграждане на един 
от два вида атракциони. Ста-
на ясно обаче, че Общината 
вече е започнала разговори 
с фирмата.

„Уолтопия“ ще избере две 
общини, където да построи 
по един от двата вида атрак-
циони. А те са Rollglider - 
безопасен полет над избра-
на забележителност и 
Adventure Hub – въжен парк 
със стени за катерене във 
формата на дърво.

Заместник-кметът Диана 
Саватева посочи, че Общи-
на Бургас е заявила желани-
ето си за кандидатстване в 
конкурса на „Уолтопия“. 
Главният архитект Емил Бу-
рулянов внесе повече ясно-
та.

„Тези дни предстои среща 
с представителите на фир-
мата, където ще ги запозна-
ем с предлаганите от нас 
места за изграждане. Едно-
то е в района на Минерални-
те бани, където обаче спо-
ред мен няма да имат жела-
ние, тъй като липсва инфра-
структура. Другото място е в 
парк „Езеро“, в близост до 
Конната база и Фестивала 
на пясъчните фигури. Там 
има подходяща инфраструк-
тура и може да се оформи 
като зона за развлечения“, 
обясни той.

Директорът на дирекция 
„Туризъм“ към Община Бур-
гас Радовеста Стюърт по-
твърди, че интересът евенту-
ално ще е към терена в парк 
„Езеро“. По УПИ той е устро-
ен именно за атракция.

„Предложението ни вече е 
входирано. Кандидатстваме 
и за двете съоръжения, за 
да имаме повече шанс. От 
„Уолтопия“ са ни отговори-
ли, че се радват, че сме се 
включили и ще дойдат да 
разгледат“, посочи тя.

Георги РУСИНОВ

Бургаските медици ще 
имат свой паметник на благо-
дарност в битката им с 
COVID-19. Това реши Общин-
ски съвет – Бургас на редов-
ната си сесия. Той ще пред-
ставлява стилизирана фигу-
ра на двама медици, които 
придържат пациент. Автор е 
художникът Никола Станчев. 
Скулптурата ще е с височина 
2.15 м и в основата ще е от 
гранит, където ще са изписа-
ни имената на загубилите 
битката с COVID-19 медици. 
Предложението е направено 
от бургаски медици и е под-
крепено с подписка от 614 ду-
ши.

„Каквото и да се каже за 
бургаските медици, ще бъде 
малко и семпло за труда им. 
Калиха се в тази тежка пан-
демия и станаха страхотни 
специалисти. Ние като адми-
нистрация се съгласихме да 
подкрепим предложението. 
Бяха коментирани Морската 
градина и други публични 
места. Повечето медици оба-

че прецениха паметникът да 
се позиционира пред новия 
корпус на УМБАЛ-Бургас, от-
където е тръгнала кариерата 
на много специалисти. Това 
ще е един паметник на бурга-
ските медици и всички праз-
ници, свързани със здравео-
пазването, ще се честват 

там“, обясни кметът на общи-
на Бургас Димитър Николов.

Управителите на всички 
лечебни заведения са изяви-
ли готовност да се включат в 
набирането на средства.

„Координатор е д-р Лорис 
Мануелян – дългогодишен ле-
кар, заместник-кмет по здра-

веопазването и продължа-
ващ да работи и помага на 
администрацията“, уточни 
градоначалникът.

Главният архитект на об-
щина Бургас Емил Буруля-
нов обясни, че е запознат с 
проекта и е добре издържан 
архитектурно.
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Автор на скулптурата е художникът Никола Станчев

„Уолтопия“ иска  
да изгражда атракцион 

в парк „Езеро“

Почитат с паметник  
бургаски медици

„Черноморски фар“

Ремонтните и реконструк-
ционни дейности по улиците 
в Несебър текат със засиле-
ни темпове. Кметът на об-
щината Николай Димитров 
направи поредна проверка 
на напредъка на няколко 
строителни обекта. Освен 
изпълняващата се по две 
европейски програми дей-
ност по подмяна на настил-
ките на пътното платно и 
тротоарите на улиците „Ме-
на“ и „Рибарска“, в Стария 
град, в момента се извърш-
ва и преподреждане на  кал-
дъръм по ул. „Чайка“.

Целта е заравняване на 
съществуващата настилка 
от естествен камък, която с 
годините се е слегнала и на 

места потънала. 
Междувременно приклю-

чи и поредният етап от ре-
монта и препокриването на 
крайбрежната алея с камен-
на настилка.

В момента се извършва 
планиране за лятното зац-
ветяване на градинките в 
Стария Несебър.

Ремонтите на обекти пуб-
лична собственост са част 
от ежегодните дейности, за-
легнали в строителната про-
грама на общината. Изпъл-
няват се в съответствие с 
предварително набелязани 
цели за подобряване на 
функционалността и общата 
визи на инфраструктурата, 
общинските сгради и зеле-
ните площи в община Несе-
бър. 

Важни градски проекти напредват преди сезона
В Несебър 



Георги РУСИНОВ

Волейболният „Нефтохи-
мик 2010“ не стартира по 
най-добрия начин серията 
мачове за финала на волей-
болната Суперлига. Бургаз-
лии изгубиха първите два 
мача с 3:1 и 3:0 от силния от-
бор на „Хебър“ в Пазарджик. 
Серията от мачове продъл-
жи с две срещи в Бургас, ко-
ито са решаващи. Преди 
първия мач, който се игра 
снощи, треньорът на „Неф-
тохимик“ Николай Желязков 
коментира пред „Черномор-
ски фар“ очакванията си.

„Загубихме двата мача, 
вярно е. Никой не е доволен 
от този факт, но не се чувст-
ваме и като загубили. Не сме 
се предали. Аз лично смя-
там, че ние имаме нашите 
шансове в Бургас да обър-
нем нещата. Ако успеем да 
спечелим първата среща и 
да върнем серията в Пазар-
джик, ще е добре. В момен-
та отборът на „Хебър“ има 
психологическо предимство 
и е съвсем логично да е та-
ка след 2:0 в сериите. Смя-
там обаче, че имаме капаци-
тета да обърнем нещата в 
наша полза. Ще направим 
всичко възможно. Не сме се 
предали и го гарантирам на 
бургазлии“, обясни той.

Според него единствено-
то, което са могли да напра-

вят след двете загуби в Па-
зарджик, е да стиснат ръце-
те на играчите на „Хебър“.

„Мога да кажа адмирации 
за отбора на „Хебър“, защо-
то играха много силно и в 
двете срещи. Имаха изклю-
чително силен и постоянен 
начален удар, който доста 
ни затрудни. Много силна 
атака, играха силно и в по-
срещане. Ние с нашия нача-
лен удар не можахме да ги 

затрудним. Като цяло всич-
ките им състезатели играха 
много силно. Единственото, 
което можем да направим, 
е да им стиснем ръката и да 
им кажем „Браво“. Играха 
супер“, каза треньорът на 
„зелените“.

Желязков призна, че лип-
сата заради контузии на два-
мата центрове Николай Ни-
колов и Венци Трифонов е 
оказало влияние.

„За съжаление нямах въз-
можност да ги ползвам в 
първите две срещи. Другите 
са здрави. Винаги има таки-
ва неща в спорта. За срещи-
те в Бургас ще направим 
всичко възможно всички да 
са на линия вече, без изклю-
чения. Надявам се да можем 
да използваме всички мом-
чета и да дадем най-добро-
то от себе си. Пак казвам – 
вярвам, че имаме шанс да 

покажем най-доброто от на-
шата игра и да се поздравим 
с успех. В момента сме из-
правени пред стената“, по-
сочи специалистът.

„Липсата на публика зара-
ди противоепидемичните 
мерки се усеща“, добави 
Желязков.

„Не знам как да го обяс-
ня. Всеки един състезател е 
свикнал с годините да играе 
пред публика. Това вдига ад-

реналина, настроението е 
различно, домакинският 
фактор е различен. По съв-
сем различен начин се иг-
рае с публика. Спортът в 
крайна сметка е за зрители-
те, а не да си играем между 
нас си ей така. Със сигур-
ност липсва до такава сте-
пен, че тази атмосфера за 
играчите да играят пред пуб-
лика я няма“, завърши Же-
лязков.
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Георги РУСИНОВ

Драми около футболния 
„Нефтохимик“ за пореден 
път нажежиха страстите в 
Общински съвет – Бургас. 
Поводът бе извънредна до-
кладна записка, внесена 
от председателя на Спорт-
ната комисия Йордан Геор-
гиев. С документа се иска 
разрешение за отпускане 
на 10 000 лева на сдруже-
ние „Бест Спорт Нефтохи-
мик 1962“, които да послу-
жат за дейността на дет-
ско-юношеската школа на 
клуба.

Това, което ядоса голя-
ма част от съветниците е, 
че за пореден път искане, 
свързано с „Нефтохимик“, 
се внася в последния мо-
мент, без да имат възмож-
ност да се запознаят с не-
го.

„Крайно време е да се 
преустанови внасянето на 
извънредни докладни, осо-
бено що се отнася до раз-
даване на публични сред-
ства. Липсва аргументация 
какво налага отпускането 
на 10 000 лева. Въпросно-
то сдружение е създадено 
преди два месеца. Кога се 
създаде ДЮШ, че има нуж-
да и от финансиране? Спо-
ред мен това е един заоби-
колен начин да се погасят 
част от задълженията на 
клуба“, пръв думата взе 
председателят на Правна-
та комисия Иво Баев.

Йордан Георгиев побър-
за да обясни, че това сдру-
жение има договор с „Неф-
тохимик“ за развитие на 
ДЮШ, но Иво Баев отвър-
на, че никой от съветници-
те не е виждал този дого-
вор.

„Докладната я внасям аз 
единствено поради обсто-
ятелствата, че Спортната 
комисия ме задължи да я 
внеса. Останалите неща 
няма да коментирам“, ка-
за той.

Бойчо Георгиев от ГЕРБ 
побърза да защити доклад-
ната и да отбележи, че 163 
деца тренират в школата 
на клуба.

„Да, в момента не е в 
цветущо състояние, но по-
магаме на много клубове. 
Преди малко гласувахме 
пари за волейболния „Неф-
тохимик“ и за успеха им. 
Парите не са много – 10 000 
лева са и имат нужда спеш-
но от тях. Нека не зачерк-
ваме с лека ръка „Нефто-
химик“. Клуба трябва да го 
има. Призовавам колегите 
да подкрепят докладната. 
Нека всеки да гласува по 
съвест“, апелира общин-
ският съветник.

Христо Панайотов от 
БСП попита защо трябва 
да се делят децата на от-
бори и за едни да се дават 
постоянно пари.

„Нека даваме по еднак-
ви критерии на всички. То-
ва е любимият ми отбор, но 

в един момент нещата из-
лизат извън контрол. То и 
аз мога едно СНЦ да съз-
дам утре и да кандидат-
ствам за финансиране за 
ДЮШ“, каза на свой ред 
той.

Георгиев от ГЕРБ продъл-
жи да защитава докладна-
та. Той обясни, че бюдже-
тът, отделен за „Нефтохи-
мик“ няма да се раздуе с 
тези 10 000 лева, други от-
бори нямало да има още-
тени. Председателят на 
Спортната комисия доба-
ви, че за „Нефтохимик“ е 
предвидено субсидиране 
от 62 000 лева от общин-
ския бюджет. 27 000 от тях 
били за сдружение с нес-
топанска цел, които вече 
са усвоени. Заместник-
председателят му Георги 
Маринчев уточни, че пари-
те за субсидията тази годи-
на са много по-малко от 
миналогодишните, които са 
били в размер на 270 хил. 
лв.

„В момента има нов соб-
ственик на клуба и той е 
решил да направи ново 
СНЦ, което да развива 
ДЮШ. За него гласуваме 
10 000 лева сега, които се 
налагат спешно за запла-
щане на заплати в школа-
та“, продължи Маринчев.

„Явно има колеги от нас, 
които знаят повече от на-
писаното в докладната. 
Ако тази докладна се бе 
разглеждала в комисии мо-

же би тези детайли щяха 
да се изяснят“, коментира 
Стоян Грозев.

Колегата му Манол Тодо-
ров също избухна.

„Крайно време е тези хо-
ра да се научат, че ако ис-
кат пари от общината, то 
да го правят по надлежния 
ред, а не чрез извънредни 
докладни. Същата драма 
беше и с акциите като прех-
върляхме. Извинявам се 
много, ама за какъв инфор-
миран избор говорим? До-
кладна, входирана в по-
следния момент. Каква ще 
е отчетността за тези 
10 000 лева. Тази докладна 
по никакъв начин не показ-
ва, че ще бъдат харчени 
средствата за децата. Но-
вите собственици нанасят 
постоянно шамари на лю-
бимия ми клуб. Съгласен 
съм с г-н Баев“, заяви об-
щинският съветник.

Станимир Апостолов 
призова да се престане с 
тази експлоатация с деца-
та, за да се искат пари за 
„Нефтохимик“. Красимир 
Калудов изрази притесне-
ние да не би сега, ако гла-
суват 10 000 лева на това 
СНЦ, да се наредят и дру-
ги със същото искане, тъй 
като ситуацията около 
„Нефтохимик“ определено 
е неясна в момента. В 
крайна сметка докладната 
не бе приета поради липса 
на 1/3 от подкрепата на 
местните парламентьори.

Баскетболният „Черноморец“ сно-
щи се изправи срещу варненския 
„Черно море Тича“ в морското дер-
би на Националната баскетболна ли-
га. 

В предния си мач баскетболистите 
на „Черноморец“ изгубиха инфаркт-
но от „Берое“ в Стара Загора със 
76:72. Мачът бе много оспорван и 
премина през куп обрати.

В първата част домакините взеха 
леко предимство и водеха с 18:13. 
Вторият период за „Черноморец“ 

стартира добре и поведе в резулта-
та след добри изяви на играчите. 
Бургазлии дръпнаха с 38:31. Момче-
тата на Васил Евтимов не изпускаха 
преднината си в последната част и 
бяха напред с 59:54. Малко преди 
средата обаче дойде обратът за ста-
розагорци. Последваха драматични 
минути, за да се стигне до крайния 
резултат.

След двубоя с „Черно море Тича“, 
бургазлии ще играят срещу „Спар-
так“ (Плевен).

Баскетболно дерби край моретоЧф

ВОЛЕЙБОЛ

„Нефтохимик 2010“  
е изправен пред стената

След две загуби 
в Пазарджик: 
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Николай Желязков

ДЮШ ФУтБОЛ

Поредни драми при „шейховете“ Важни победи за 
бургаските клубове

Георги РУСИНОВ

Важни победи записаха 
бургаските футболни клубо-
ве на „Нефтохимик“ и „Чер-
номорец“. „Акулите“ бук-
вално разбиха опонента си 
от „Розова долина“ (Казан-
лък) с 6:1. Победата дойде 
след домакинската издън-
ка в предния кръг с равен-
ството срещу непретенци-
озния клуб на „Борислав“ 
(Първомай). 

До 8-мата минута резул-
татът вече беше 2:0 в полза 
на бургазлии. До края на 
полувремето „Черноморец“ 
водеше вече с 4:0. Голове 
вкараха Валентин Иванов, 
Милен Танев и Мариян То-

нев, който се разписа два 
пъти. През второто полу-
време гол вкара Онур Чо-
лак. Последва почетен гол 
на гостите от дузпа на Сто-
ян Чергев. Крайното 6:1 оф-
орми Мирослав Радев.

Важна бе и победата за 
изпадналия в криза „Неф-
тохимик“. Те надвиха с 1:0 
тима на „Струмска слава“ 
в 27-ия кръг от Втора лига. 
Така на практика „шейхове-
те“ запазват шанс за спа-
сяване от изпадане в долна-
та дивизия. Те остават на 2 
точки разлика от 14-ия 
„Янтра“. Габровци обаче 
имат и два мача по-малко.

Единствения гол в мача 
вкара Мохамед Брахими. 
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Военни от Атия и те-
хни гости са първите 
организирани посетители 
на остров Света Анастасия 
за този сезон. Това съобщи 
управителят на атракцията 
Павлин Димитров.

Въпреки че още текат ре-
монтите, морските  акости-
раха на острова и разгле-
даха музейната сбирка.

„С морските от Атия 
имаме изградени отлич-
ни контакти и сме си вина-
ги взаимно полезни. Зато-
ва не се притесняваме да 
ги приемем и преди офи-
циално да сме завършили 
подготвителните ремонти 
преди да тръгне интензив-
ното посещение на Све-
та Анастасия“, коментира 
Димитров.

Ако времето позволи, 
първите организирани гру-

пи на острова ще бъдат при-
ети по Великденските праз-
ници. По същото време ще 
бъдат реализирани и първи-
те нощувки там. „Заявката 
за нощуване на острова е 
от пловдивска група“, раз-
кри губернаторът на остро-
ва. А запитвания за посе-
щения има както от Бургас 
и региона, така и от вътреш-
ността на страната.

„За Великден не пред-
виждаме някаква специал-
на програма. Просто отец 
Петър ще отслужи водос-
вет“, обясни управителят 
за предстоящите плано-
ве. Иначе за летния сезон 
са планирани множество 
прояви, така че да бъда 
спазена традицията Све-
та Анастасия да се пре-
върне в културно среди-
ще и атракция, прочула се 
не само в страната, но и в 
чужбина. 

Георги РУСИНОВ

На една от първите пред-
премиери в страната филмът 
„Голата истина за група „Жи-
гули“ получи високата оценка 
на бургаската публика. Пър-
вата от прожекциите в НХК 
приключи под бурни аплодис-
менти и остави зрителите ис-
кащи още.

Макар жанрът на филма да 
е „музикална комедия“, игра-
та на главните герои не ос-
тави безразлични бургазлии 
в по-емоционалните сцени. 
Филмът разказва историята 
за група забравени рок му-
зиканти от края на тоталитар-
ния режим, малко след кой-
то се разпадат. 30 години по-
късно богаташ и заклет фен 
на групата им предлага неус-
тоима оферта да дойдат и да 
свирят в Бургас за годишни-
ната му.

В ролята на обединител 
влиза Михаил Билалов, кой-
то е фронтмен на „Жигули“ 
и се нагърбва с нелеката за-
дача да събере старата бан-
да за едно последно участие. 
Оттук следват и множество-
то комични ситуации, които 
предизвикаха искрен смях у 
зрителите. Режисьорът Вик-
тор Божинов („Възвишение“) 
показва по един много дос-
тъпен начин взаимоотноше-
нията на главните герои, кои-
то са продължили живота си 
(е, почти всички) и раздялата 
на някогашната перспектив-

на рок група.
Без да изпадаме в подроб-

ности, за да може тепърва ки-
номаните да се насладят, ще 
посочим, че филмът си заслу-
жава всяка една минута. Има 
смях, има и драма, има и хепи-
енд. Звукът е повече от отли-
чен, което не е изненада, зна-
ейки високите изисквания на 
Божинов към тази част от про-
дукцията. Голяма част от фил-
ма показва красивия Бургас, 
където, както казахме, основ-
но се развива действието.

Освен бургазлията Била-
лов, в главна роля влиза и 
друг местен талант – Димитър 
Рачков. Ирини Жамбонас, Ли-
лия Маравиля, Филип Авра-
мов – Фицата и Герасим 

Георгиев – Геро допълват със-
тава на „Жигули“. Звездни-
ят актьорски състав включва 
още Август Попов, Параскева 
Джукелова, Илиана Лазарова, 
Климентина Фърцова, Мая Бе-
жанска, Николай Урумов и др. 
Филмът е финансиран от На-
ционалния филмов център, а 
Община Бургас също подкре-
пи логистично и финансово 
създаването му.

Интересът към предпреми-
ерата в Бургас бе толкова го-
лям, че се наложи да се обявят 
още две предпремиери, които 
бургазлии посетиха снощи. 

Кмет, областен 
управител, депутати 
на прожекцията 

Кметът на община Бургас, 
заместник-кметове, област-
ният управител, депутати, об-
щински съветници, директори 
на институции, журналисти и 
ПР-и бяха сред първите, кои-
то се насладиха на „Голата ис-
тина за група „Жигули“. Мер-
ките за сигурност бяха спа-
зени, като предпремиерата 
се прожектира пред 30% за-
ета зала. 

Част от екипа присъства в 
Бургас начело с режисьора 
Виктор Божинов и звездата 
Михаил Билалов. След края на 
прожекцията бургазлията при-
зна, че за ролята се е вдъхно-
вил от блусаря от Бургас Пла-
мен Ставрев.

„Най-важното е да бъдем 
здрави. Поемаме много го-
лям риск от петък да бъдем 
във всички кина в тази ситу-
ация, но пък имаме уникалния 
шанс да сме първият и може 
би единственият български 
филм, който ще бъде в кина-
та. Благодаря ви и ви желая 
приятна вечер!“, заяви режи-
сьорът след края на предпре-
миерата.

Галапремиерата в София 
предизвика очаквано най-го-
лям интерес към филма. В за-
ла 1 на НДК над 1000 зрители 
изгледаха продукцията в ком-
панията на целия звезден със-
тав на „Голата истина за гру-
па „Жигули“.

„Голата истина за група  
„Жигули“ получи „Отличен“  

от бургаската публика

„Черноморски фар“

Вече стана традиция 
всяка пролет в Зоопарк-
Бургас да има бейби бум. 
Неговите обитатели живе-
ят нашироко и са добре об-
грижени от своите стопа-
ни, фамилия Дъбови. Зато-
ва се размножават често 
и безпроблемно.

Семейство Дъбови съоб-
щи, че тази пролет са по-
срещнали на белия свят 
лемурче, черно муфлонче, 

козирогче и малко щраус-
че ему. Освен това по ли-
нията на обмена с други 
зоопаркове те вече показ-
ват на своите посетители 
двойка маймуни от поро-
дата „Капуцини“, каракал 
и стадо мини овце.

Капуцините са вече на-
станени и се радват на 
различните съоръжения за 
катерене, почивка и заба-
вление. Маймуните от та-
зи порода са изключител-
но социални и игриви. Те 

са признати за ед-
ни от най-умните 
примати.

Сред новите оби-
татели е млад жен-
ски каракал (нари-
чан още персийски 
рис) на около го-
дина. Той е един-
ствен в България. 
Женските от този 
вид са много кра-
сиви и елегантни. 
Цветът на козина-
та им е охра - ка-

фява до тъмнока-
фява. Ушите са 
най-отличителни-
ят и характерен 
елемент от външ-
ния вид на кара-
кала. Те са дъл-
ги, завършват с 
черен пискюл в 
края и извърш-
ват непрекъс-
нати въртеливи 
движения.

Сред новите 
любимци на де-
цата са и мини 

овцете, които пристиг-
наха съвсем скоро в зоо-
парка. Те се считат за най-
малките в света. Достигат 
височина около 50 см Ста-
дото е от един мъжки и три 
женски, а вече имат и мал-
ка рожба.

Зоопарк Бургас е отво-
рен и посреща своите по-
сетители при спазване на 
всички актуални противо-
епидемични мерки.

Пролетен бейби бум 
в зоопарка

Военни са първите 
организирани гости 

на остров Света 
Анастасия

Голям интерес за предпремиерите на филма в морския град
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