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Любен Дилов-син: 
Президентът тласка 
събитията към 
избори 2 в 1

Бойчев:  
Димитър Николов е 

еталон за работа

Планираме Великденската 
ПочиВка В Последния момент

Дона МИТЕВА

Традиционно по Великден румън-
ците идват по черноморските ни ку-
рорти. Като начало започваха с по-
близките до северната ни граница 
Балчик, Албена, Кранево, Каварна, 
Златни пясъци, Св. св. Константин и 

Елена, а в последните години, пре-
ди пандемията, немалка част от тях 
превзеха Несебър, Слънчев бряг, 
Созопол, Поморие и Приморско. 
Така те, заедно с българите, офор-
мяха първата вълна от туристи по 
морето. 4u
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Дивата свиня  
на места липсва

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 23 април

 „Не“ на фиктивните присъди 
на пияни и дрогирани шофьори 
заявиха граждани на протест
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4 Румънците се отказват заради 
PCR-тестовете и оскъпяването 

4 Бургазлии обикнаха Странджа 
покрай пандемията
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Жаклин Нейчева, директор на АЕГ „Гео Милев“:

Филм и химн са  
посветени на юбилея ни 

в оБЛАСттА 
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„акулите“ с 
класически
резултат в 

ямбол
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Дона МИТЕВА

Основната таргет група, ко-
ято получава еднократни по-
мощи от Българския червен 
кръст, търпи промяна, която е 
пряко свързана с пандемия-
та. 

Млади семейства, остана-
ли без работа, които са се ре-
гистрирали в бюрата по тру-
да, но още не са получили из-
плащане от там, са били сред 
най-подпомаганите в първия 
локдаун миналата година. 
При пълното затваряте мина-
лия Великден, бургаската ор-
ганизация е подпомагала по-
вече млади семейства, откол-
кото възрастни и самотни хо-
ра.

900 семейства в областта, 
360 от които в Бургас, са по-
лучили еднократни пакети, 
съдържащи най-необходими-
те хранителни продукти. 

Очакванията в тази праз-
нична кампания, която в мо-
мента се реализира, са тех-
ният брой да е спаднал, пред-
вид разхлабените мерки и 
урегулирането на подпомага-
нето в най-засегнатия бранш 
– туристическия.

Като се има предвид и фа-
ктът, че младите хора по-труд-
но се обръщат към БЧК за 
подпомагане, в навечерието 
на Великденските празници 

се очаква основно кампания-
та отново да е насочена към 
възрастни самотни хора и та-
кива с хронични заболявания 
– нарушен здравен статус, 
които не могат да реализират 
успешно трудовата си дей-
ност. 

При втория локдаун - тази 
година също има осигурени 
около 40 хранителни пакета.

Традиционно БЧК органи-
зира дарителска кампания, в 
която може да се включи все-
ки гражданин, като закупи и 
постави в определените кош-
ници пакетирани продукти. 
На 28 и 29 април  те  ще бъдат 
раздадени на нуждаещи се.

„Разбира се, ще търсим и 
спонсори от региона, които 
да осигурят козунаци и други 
характерни за празника про-
дукти. Подготвените пакети 
ще бъдат предоставени на хо-
рата, които отговарят на из-
искванията. А те са да имат 
доходи до 80% от минимална-
та работна заплата на член 
от семейството. Също така 
трябва да докажат произхода 
на доходите си“, коментира 
Виолета Радева, директор на 
БЧК - Бургас. Документите 
трябва да бъдат предварител-
но попълнени. Тя подчерта, 
че идеята е да се помогне ед-
нократно в точния момент на 
нуждаещите се.
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Силвия ШАТЪРОВА

„В първите два работни 
дни  на парламента се на-
блюдава един нагон той да 
се превърне в конвент, не-
що, което не е добре за бъл-
гарския парламентаризъм“, 
заяви водачът на ГЕРБ-СДС 
за Бургас Любен Дилов пред 
журналисти в Бургас. Спо-
ред него това поведение на 
новото мнозинство ще дове-
де до радикализиране на 
българското общество, за-

щото  800 000 българи, които 
са гласували за ГЕРБ и СДС 
ще излязат на улицата, „без 
необходимост да им се пла-
ща от Дубай“, заяви Дилов. 
„Ние не искаме това“, каза 
още той. С чувство за хумор 
той нарече страстите в пар-
ламента „изборен тестосте-
рон“.

„Искаме  бърз преход към 
някаква относителна стабил-
ност“, допълни Дилов.

Тримата бургаски депута-
ти - Любен Дилов-син, Дими-

Георги РУСИНОВ

Председателят на Об-
щински съвет – Руен Еше-
реф Ешереф е вторият де-

путат на ДПС от Бургаска 
област в 45-ото Народно 
събрание. Тъй като младо-
то острие на партията в 
бастиона Руен отива наро-

ден представител, то на 
негово място в местния 
парламент влиза следва-

щият в листата от местни-
те избори през 2019-а. 

Това е Хасан Камбер, 

който ще положи клетва в 
Общински съвет – Руен на 
следващата сесия.

„Ние на местните избо-
ри вкарахме 23-ма съвет-
ници. Той е 24-ти. В ОИК 
вече има решение, че пре-
кратяват пълномощията 
ми като общински съвет-
ник, тъй като се заклех ка-
то народен представител и 
обявяват следващия в лис-
тата за избран в местния 
парламент“, обясни Еше-
реф пред наш репортер.

На следващата сесия ру-
енските общински съвет-
ници трябва да си изберат 
и нов председател, тъй ка-
то ролята заемаше именно 
Ешереф. 

„Това ще стане с тайно 
гласуване, защото такъв 
ни е регламентът. Замест-
ник-председател ние ня-
махме. Председателят със 
сигурност отново ще е от 
ДПС. Групата ще се събе-
ре и ще предложи някого“, 
добави още той.

Рокади в Общински съвет - Руен след 
избора за депутат на Ешереф Ешереф

Народните представители от 
ГЕРБ: Притеснително е, че 
новият парламент има нагон 
да се превръща в конвент

Ешереф Ешереф (в средата) с колегите си от ДПС - Севим Али (вляво) и Цве-
тан Енчев (вдясно)

Ешереф Ешереф

Георги РУСИНОВ

От днес започва курс за спаси-
тели по море. В 12:30 часа ще се 
проведе приемният изпит в басей-
на на Младежкия дом. Пред „Чер-
номорски фар“ концесионерът на 
плаж „Крайморие“ Николай Дими-
тров обясни, че тази година ще се 
проведат два курса. Неговият 
старши спасител Васил Алексиев 
ще обучава приетите кандидати за 
спасители.

„Между 15 и 20 юни ще напра-
вим втори курс, който вече ще е 
на море при мен на плажа в Край-
морие“, обясни Димитров.

От няколко години насам нами-
рането на спасители наистина е 
проблемно по нашите плажове. 
Причините са няколко. Първо – 
няма достатъчно желаещи, колко-
то са необходими и затова често 

бройките попълват ветерани спа-
сители. Второ – преди коронави-
русната пандемия много от бълга-
рите предпочитаха да отиват да 
работят като спасители в чужби-
на, където заплащането е по-висо-
ко. Трето – по-голяма част от род-
ните спасители предпочитат рабо-
та на басейн, където са по-спокой-
ни, отколкото на плаж.

Таргет на тазгодишната кампа-
ния ще са младите хора и най-ве-
че студентите, които с работа през 
сезона ще могат да си помогнат 
финансово и за обучението.

БЧК подготвя великденски 
пакети за хора в нужда

Започва курс за морски 
спасители в Бургас

Първият курс ще се проведе в Младежкия дом

Бъдещи спасители ще се обучават и на плаж „Крайморие“ през юни

Тримата депутати заявиха, че са доволни от резултатите на последните избори 
и са готови за нови, когато и да са те
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.
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ни те ме дии (БАРМ).

„Черноморски фар“

Една част от жителите на 
бургаския квартал „Горно 
Eзерово“ осмислиха по раз-
личен начин  неделния си 
ден – полагайки на природа-
та да се отърве от боклук. 
След няколко часа усилена 
работа, участниците  събра-
ха над 300-те чувала с отпа-
дъци на едно място.

В началото на седмицата 
Община Бургас ще ги тран-
спортира до депото за отпа-
дъци. 

Инициативата за екоакци-
ята е на Академия за бойни 
изкуства „Хикари“ и Сдру-
жение на риболовците „Бур-
гаски езера“.

След първото почистване 
– на екозоните от западната 
страна на Бургаско езеро 
на 10 февруари тази година, 
сега организаторите за-
претнаха ръкави за почист-
ване на брега на езерото и 

от страната на кв. „Горно 
Езерово“. 

По думите на организато-
рите добрата новина от съ-

битието е, че жителите на 
квартала откликнаха на по-
каната и се включиха масо-
во в мероприятието. „По 

време на много почиства-
ния случайни минувачи и 
жители са ни наблюдавали 
без да се включат, но днес 

местните чистиха наравно с 
нас, и то с голямо желание“, 
каза Рафи Янчев, председа-
тел на Сдружението на ри-
боловците „Бургаски езе-
ра“. Той допълва също, че 
освен пряката полза от по-
чистването, събитието е ва-
жно и заради силния възпи-
тателен елемент, тъй като в 
него участваха множество 
деца.

Множеството боклуци по 
брега на езерото са еколо-
гичен проблем, който съ-
ществува отдавна. Почист-
ването е важно, защото ще 
предотврати попадането 
на отпадъците във водата, 
откъдето ваденето е почти 
невъзможно. 

Бургаското езеро Вая е 
едно от трите езера, които 
частично или изцяло попа-
дат в границите на града и 
които са дом на стотици 
видове птици. Твърдите от-

падъци често са опасни за 
тях, заради цветовете и 
формите, които животните 
приемат за храна и поглъ-
щат. Ефектът върху човеш-
кото здраве от нарастващо-
то количество микропласт-
маси във водите предстои 
да бъде изяснен.

Георги РУСИНОВ

„Не“ на фиктивните присъди 
на пияни и дрогирани шофьо-
ри казаха бургазлии. На про-
тест пред Съдебната палата 
излязоха десетина души, кои-
то се обявиха против случаи-
те, в които пияни и дрогирани 
шофьори се споразумяват с 
цел по-ниски присъди. Органи-
затор на протеста бе общест-
веникът Пламен Янев. При-
състваха както будни гражда-
ни, така и роднини на постра-
дали и загинали в катастрофи. 
Датата на протеста бе избра-
на във връзка с една година от 
смъртта на журналиста Милен 
Цветков, който бе пометен на 
червен светофар в столицата 
от дрогиран шофьор.

„За тази една година аз не 
съм забелязал, че някой се е 
притеснил да се качи пиян или 
дрогиран в автомобила. Поли-

цейските сводки всеки ден са 
пълни с такива случаи. Наско-
ро имаше парадокс една дама 
да е хваната дрогирана по 
обяд в Слънчев бряг, след ня-
колко часа я хващат отново в 
Сарафово. Това показва то-
тална липса на страх в обще-
ството да се кара пиян или 
дрогиран. От там нататък про-
изшествията са в ръцете на 
съдбата“, заяви Янев.

Сред присъстващите бе и 
семейството на трагично заги-
налия Георги Костадинов от 
Бургас, за чиято тежка съдба 
„Черноморски фар“ писа. Път-
ният инцидент е от 6 април 
2019-а. Тогава айтозлията 
Мартин Хубенов тръгва да из-
преварва със 181 км/ч „Опел 
Астра“, когато се блъска с 120 
км/ч след набиване на спи-
рачки в мерцедеса на Георги. 
Бургазлията умира на място. 
За трагичния инцидент Хубе-

нов бе осъден на първа ин-
станция да лежи 4 години в за-
твора.

„За мен няма нормална при-
съда. 4 години са нищо и няма 
да върнат сина ми. Максимал-
ната, за която се борим, е 6 го-
дини. Не е нормално да отне-
меш човешки живот с такава 
скорост и да те съдят за мак-
симум 6 години. Шест месеца 
чакаме за насрочване на де-
лото в Апелативния съд, а уби-
ецът на сина ми е на свобода 
и шофира“, през сълзи обясни 
майката на Георги Славка Кос-
тадинова.

„Бихме искали хората, кои-
то сключват договорки с нару-
шителите да си помислят дали 
една лека присъда или липса 
на такава има възпитателен 
ефект. Напротив, дори обра-
тното – стимулира се тази част 
от обществото да продължи да 
нарушава закона с идеята, че 
дори и да бъдат хванати, ще 
им се размине“, на свой ред 
заяви организаторът Янев.

Затова той настоява за по-
вече ефективни присъди на 
шофьори, които са били хвана-

ти надрусани, или с над 1 про-
мил алкохол зад волана. Доба-
ви, че би било добре новият 
парламент да предприеме за-
конодателни промени в тази 
посока.

„Това е протест на всички, 
които се възмущават от случ-
ващото се с правосъдието в 
нашата държава. Случаят с 
Милен Цветков е такъв. Ако не 
беше той загиналият, а някой 
обикновен гражданин, едва ли 
щяхме да си го спомняме днес. 
Скорошен друг случай е мом-
чето, което го уби ток от шах-
тата в София. Да сте чули ня-
кой да е понесъл отговорност? 
Трите момчета плувци, хвана-
ти с допинг. Някой да е нака-
зан? Не мога аз да определям 
какви да са присъдите, но на-
казания трябва да има със си-
гурност, а не да се протакат 
във времето такива случаи, 
докато не се забравят“, комен-
тира бургазлията Станимир 
Христов.

Протестът завърши с по-
ставяне на цветя в памет на 
загиналите при тежки ката-
строфи.

Таксата на то
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събитията към избори 2 в 1
тър Бойчев и Ивелина Васи-
лева заявиха, че са доволни 
от изборния резултат в Бур-
гаска област. Десет процен-
та водим пред втората пар-
тия ИТН в региона, допълни 
областният лидер Димитър 
Бойчев. Единствено в Руен и 
Созопол ГЕРБ не печелят.

"ГЕРБ Господ ги обича", ко-
ментира Дилов-син резулта-
тите от изборите. Партията е 
първа политическа сила, но 
има само 75 народни пред-
ставители и не може да уп-
равлява самостоятелно. А в 
момента нито една от парти-
ите, които влязоха в 45-ия 
парламент не иска да под-
крепи бъдещ кабинет, излъ-
чен от ГЕРБ.

Според него парламентар-
ната група на ГЕРБ е в стра-
хотна кондиция, няма тежка 

необходимост да крепи мно-
зинство и се чувстват сво-
бодни, а не някой да им ръм-
жи. „Моите усилия в първите 
дни бяха да ги въздържам от 
радостно хулиганстване. Ра-
достно е да си в опозиция, 
забавлявам се с тази тран-
сформация - от сериозни, 
строги, крепящи мнозинство-
то, сега се държат весело и 
освободено. Ще бъде инте-
ресен този парламент. Бит-
ките трябва да са вътре в не-
го, а не по улиците“, обобщи 
още Дилов-син. Той прогно-
зира, че ако има нови избо-
ри, то те ще са през есента.

„Президентът тласка съби-
тията към избори 2 в 1. Това 
е най-печелившият сюжет за 
него.

Чувстваме се спокойно, 
единственото нещо, което е 

притеснително, че губим цен-
но време в управлението на 
държавата. На мястото на 
новото парламентарно бих 
заявил на администрацията 
да не се притеснява, да са 
спокойни“, допълни Дилов-
син и прогнозира, че ако се 
тръгне към коалиция и про-
мяна на структурата на Ми-
нистерски съвет, това озна-
чава застой.

Що се отнася за Плана за 
възстановяване и устойчи-
вост, първият му транш ка-
сае точно малките и средни 
общини. 

„Демокрацията е преди 
всичко процедура и не раз-
бирам защо не беше дадена 
думата на вицепремиера То-
мислав Дончев да обясни то-
зи план“, заяви Ивелина Ва-
силева. 

Жителите на Горно Езерово чистиха брега на езеро Вая

Бургазлии казаха „Не“ на фиктивните 
присъди на пияни и дрогирани шофьори

ОБяВА
Анна Георгиева Па-

пазова съобщава на 
всички заинтересовани 
лица, както и на държав-
ни и общински органи за 
инвестиционното си на-
мерение да изгради в 
собствения си имот – 
УПИ I -136.1 ПИ 73388.136.1 
по КККР на с. Тръстико-
во, община Камено, Об-
ласт Бургас   - ВИЛНА 
СГРАДА, АПТЕКА, ГАРАЖ 
И ОГРАДА.

Димитър Николов е еталон за работа. 
Той отговаря за кметове на ГЕРБ и те си 
свършиха работата. Така областният ли-
дер на ГЕРБ в област Бургас Димитър 
Бойчев отговори на въпрос дали бурга-
ският кмет и зам.-председател на парти-
ята може да бъде сменен на предстоящо-
то национално събрание.

На 11 май ще се проведе Национално 
събрание на партията. По време на фору-
ма ще бъдат избрани заместник-предсе-
датели на партията и нови членове на из-
пълнителната и контролната комисии. На 
делегатите ще бъдат предложени за гла-

суване и промени в Устава на ПП 
"ГЕРБ".

"Когато нещо работи, не бива да се 
прави промяна. Резултатът на изборите е 
положителен за нас с изключение на об-
щините Руен и Созопол. Дори в община 
Сунгурларе резултатите са добри. А там 
ние спечелихме местните избори през 
2019 година", отговори Бойчев. 

„Нормално е след 13 години във влас-
тта да има отлив от гласове. И майка Те-
реза да управлява 13 години, все ще се 
намери някой, който да й каже да се мах-
не“, допълни още Любен Дилов-син.

Бойчев: Димитър Николов 
е еталон за работа 

Майка на загинал: Убиецът на 
сина ми е на свобода и шофира



Дона МИТЕВА

От Туристическия ин-
формационен център 
Малко Търново се надя-
ват на интензивен и до-
бър туристически сезон. 
Основание за това дава 
нескритият интерес към 
маршрути в Странджа и 
желания за нощувки на 
български граждани.

„Като цяло за предсто-
ящите почивни дни око-
ло Великденските праз-
ници при нас има много 
резервации. В смисъл, че 

се обаждат много хора в 
Туристическия център, 
търсят водачи, питат за 
маршрути. Като цяло оч-
акваме, че сезонът ще 
бъде тази година добър, 
защото малките къщи за 
гости се очертава да имат 
повече работа от големи-
те хотели. Знам, че къщи-
те за гости имат доста за-
явки за Великден и за по-
чивните дни изобщо“, ко-
ментира Веска Тодорова, 
от Туристическия инфор-
мационен център.

Интересът към Странджа 

винаги е съществувал, но 
сега в по-особената си-
туация хората осъзнаха, 

че сред природата е мно-
го по-добре, отколкото да 
се затварят удома.

Бъдещите гости на 
Странджа основно се 
интересуват от това как-
ви по обем групи се водят, 
спазват ли се противо-
епидемичните мерки.

„Има хора, които осеза-
емо избягват групиране-
то. Те дори и водач не ис-
кат. Настояват само под-
робно да им бъде обяс-
нено и сами да отидат до 
мястото, където са си на-
белязали. Страха наис-
тина го има. Има я и от-
говорността“, допълва 
Тодорова.  И дава при-
мер, че по-големите гру-
пи  от по 2-3 семейства ги 
приемат на открито вмес-
то вътре в Центъра.

„Бургазлии определе-
но откриха Странджа, от 

както започна пандемия-
та, защото преди това 
предпочитаха в почивни-
те дни да пътуват по-да-
лече. Сега сме близо и 
сме много добър вариант 
за почивка извън апарта-
ментите“, споделя наблю-
денията си Тодорова.

Традиционни почитате-
ли на мистичната плани-
на си остават туристите 
от Варна и София. От дру-
гия голям град на Черно 
море традиционно от мно-
го години освен неоргани-
зирани, дори хора от ту-
ристически дружества по-
сещават Странджа. Има 
много голям интерес. 

Като цяло очакването е 
да са повече посещения-
та на неорганизирани ту-
ристи. Просто семейство-
две за почивните дни пъ-
туват по избран с помо-
щта на Информационния 
център маршрут.

„Обикновено ни се 
обаждат хора, които 
казват, че не са били в 
Странджа и искат да по-
чиват определено коли-
чество дни. Ние пред-
лагаме варианти на но-
щувка и в зависимост от 
това кой вариант избе-
рат, предлагаме и про-
грама за екопътеки, посе-
щения на местности и др. 
Не е задължително да се 
ползва водач“, обяснява 
Тодорова.

Дона МИТЕВА

Традиционно по Великден 
румънците идват по черно-
морските ни курорти. Като 
начало започваха с по-
близките до северната ни 
граница Балчик, Албена, 
Кранево, Каварна, Златни 
пясъци, Св. св. Константин 
и Елена, а в последните го-
дини, преди пандемията, 
немалка част от тях пре-
взеха Несебър, Слънчев 
бряг, Созопол, Поморие и 
Приморско. Така те, заед-
но с българите, оформяха 
първата вълна от туристи 
по морето.

Тази година немалка 
част от северните ни съ-
седи вече анулираха сво-
ите записвания заради не-
обходимостта от PCR-тест, 
за да влязат у нас. 

Българските и румън-
ските туроператори са в 
изчакване на евентуални 
промени за движението 
между двете държави. 

„Къщите за гости са пъл-
ни отдавна, а и много бъл-
гари ще направят резер-
вации вероятно седми-
ца-две преди празниците. 
За чужденците – румън-
ци, ако и при тях се пооп-
равят нещата с пандемия-
та, а и при украинци и ос-
таналите основни паза-
ри, когато ги отворят за 
пътувания – тогава може. 
Всичко ще е в последния 
момент“, смята Валентин 
Атанасов от сдружение 
„Рафаел-инфо,култура & 
туризъм”.

„На този етап за едно 

двучленно семейство ру-
мънци разходите за PCR-
тестове са сто евро. За че-
тиричленно те стават 200 
евро. Това довежда сред-
ната и под средната класа 
туристи от страните ни съ-
седки да се отказват, за-
щото пакетите за почив-
ка стават трудна покуп-
ка. Затова много семей-
ства анулираха резерва-
циите си за Великденските 

празници. 
Колегите на север от 

Албена също са притес-
нени, защото тази брой-
ка от 2000 туристи, които 

предварително заявиха, 
се стопява. 

Ако правителството ни, 
макар и в оставка, не реши, 
че само здравният серти-

фикат или зеленият пас-
порт, както го наричат, 
не е единственият, с кой-
то ще се пропускат чуж-
дите граждани да посетят 

България, много проблеми 
ще се създадат и през лет-
ния сезон. 

И другото, което е съ-
ществено – голяма част от 
персонала, който ще об-
служва туристите, не е вак-
синиран. Сега ако се запо-
чне – колко време ще от-
неме да се направи и вто-
ра игла“. Това коментира 
Иван Иванов, председател 
на Регионалната туристи-
ческа камара в Бургас.

„Предвижданията за 
Великденските празни-
ци клонят към нулата. 
Няма какво да се случи. 
Специално за румънци-
те – като карантинни ус-
ловия, никак не са добри 
нещата. Няма да гово-
ря за скъпите PCR тесто-
ве. За българските граж-
дани – с хотелиерите, с 
които комуникирам, каз-
ват, че няма „дъжд от ре-
зервации“. Предполагам, 
че в Созопол, Несебър и 
другите курортни населе-
ни места, в малките хо-
телчета ще има желаещи 
българи да почиват. Но в 
Слънчев бряг – не. То в мо-

мента там и инфраструкту-
рата не е готова. Няма от-
ворени ресторанти, кафе-
нета. Очаква се най-много 
два хотела да отворят“, ко-
ментира Иван Кирязов, ту-
роператор, съдейки по да-
нните, заложени в резер-
вационната система.

По негови думи, не е про-
блемът с пролетния праз-
ник, а за цялото лято, за-
щото още няма точни и 
ясни указания. Що се ка-
сае за туристи от Украйна, 
Беларус, Русия – темата 
е затворена. До 30 април 
е заповедта на здравния 
министър, която определя 
как да влизат чужденците 
в България. На този етап не 
се коментира как ще вли-
зат чужденците след тази 
дата. „Не може партньорът 
ми да продава екскурзия 
или почивка за 5 май, след 
като не знае какво ще из-
лезе на 30 април по обяд“, 
категоричен е Кирязов.

„За Великден няма да 
отворя семейния хотел. 
Смятам, че клиенти ще 
имат хотелите, които пред-
лагат спа процедури, ба-
сейн. При мен такива неща 
няма. Никой няма да дой-
де. Аз също гледам офер-
ти като потребител, но тър-
ся също нещо със спа и ба-
сейн. За малките хотелчета 
– много е рано за нас“, каз-
ва Ангел Божидаров, соб-
ственик на семеен хотел.

За летния сезон вече има 
запитвания за активния ле-
тен хотел. Предимно те са 
от стари клиенти, има и ня-
колко нови. Има и няколко 
записвания. „Тази година 
записванията вървят мал-
ко по-слабо спрямо пре-
дходни години. През май 
ще започнат активно да 
търсят. Мисля, че българ-
ските граждани отново ще 
бъдат на море, защото цяла 
година бяха затворени“, 
обобщава Божидаров.

Чф4 Тема на деня20-22 АПРИЛ 2021

Великденската почивка -  
в последния момент

4 Румънците се отказват заради 
PCR-тестовете и оскъпяването 

4 От българите няма „дъжд от 
резервации“

Предпочитани за майските празници са спа хотелите

За Великден предвижданията са, че по Черноморието ще има само българи

Бургазлии обикнаха Странджа покрай пандемията
Къщите за гости 
пълни за Празника

В Малко Търново се готвят да посрещат туристи не само по празниците

Мистичната Странджа планина има какво да покаже на своите гости



Здравейте, айтозлии! 
Неведнъж сте доказвали, 

че сте хора с големи сърца! 
Каним Ви да се присъеди-
ните към кампанията "По-
дари Великденска вечеря 
на пенсионер в нужда"! И 
в тези нелеки дни преди го-
лемия празник - отворете 
сърцата си за добро! 

Всеки, който иска да се 
включи в кампанията, може 
да дари благотворително 

средства в дарителските 
кутии, поставени в търгов-
ски обекти в града, или да 
се свърже с нас! 

* Можете да дарявате и 
продукти от първа необхо-
димост - боб, леща, ориз, 
захар, консерви и други па-
кетирани храни.

* Всеки един от Вас може 
да се включи като доброво-
лец в инициативата по опа-
коването и раздаването на 

продуктите. 
* Всеки може да предос-

тави на организаторите 
адреси на хора, които са 
крайно НУЖДАЕЩИ СЕ! 

* Събраните средства 
се описват в ПРОТОКОЛ, 
който се оповестява пуб-
лично.

Нека бъдем единни и във 
време на пандемия. Сега 
самотните възрастни хора 
имат най-голяма нужда от 

подкрепа. Нека при спаз-
ване на противоепидемич-
ните мерки,  да стоплим 
сърцата на нашите въз-
растни и нека заедно да 
покажем, че ДОБРОТО все 
още е в нас! 

Тел: 0888 881 035; 0897 
441 704; 0894 259 104; 
0899 729 070.

Facebook - "Бъди човек 
- гр. Айтос"

Със Заповед на изпълни-
телния директор на Агенци-
ята за социално подпомага-
не, през 2021 г. Община Ай-
тос разкри нова социална 
услуга „Асистентска подкре-
па“, делегирана от държава-
та дейност, с капацитет 53-
ма потребители.

Община Айтос разширява 
и обогатява мрежата от со-
циални услуги на своята те-
ритория. През тази година 
нова, постоянна във време-
то, услуга "Асистентска под-
крепа“ се предоставя от Об-
щинския център за социални 
и здравни услуги в Айтос. Тя 
включва подкрепа за потре-
бители от социален асистент 
- за самообслужване; дви-
жение и придвижване; про-
мяна и поддържане на пози-
цията на тялото; изпълнение 
на ежедневни и домакински 
дейности и комуникация. 

„Асистентска подкрепа“ е 
специализирана социална 
услуга, която включва еже-
дневна почасова подкрепа 
в домашна среда за деца и 
лица с трайни увреждания и 
за лица в надтрудоспособ-
на възраст, които са в не-
възможност да се самооб-
служват. Услугата се пре-
доставя от екип от социал-
ни асистенти.  

Приемът на документи и 
подборът на потребители и 
персонал беше през м. яну-
ари т.г. Максималната  про-
дължителност за ползване 

на „Асистентска подкрепа” 
от един потребител е до че-
тири часа дневно, всеки ра-
ботен ден. Предоставянето 
на услугата е съобразно с 
предварително изготвената 
индивидуална оценка на по-
требностите на всеки от по-
требителите. 

"В момента подкрепа се 
предоставя на лица в над-
трудоспособна възраст в не-
възможност за самообслуж-
ване, които нямат определе-
на по съответния ред степен 

на намалена работоспособ-
ност. Потребители на услу-
гата са деца и пълнолетни с 
трайни увреждания, с опре-
делена чужда помощ, които 
не ползват асистентска под-
крепа, помощ за осигурява-
не на асистентска подкрепа 
или за които не се получава 
помощ за грижа в домашна 
среда по реда на друг за-
кон", коментира за НП Ана-
стасия Даутева от ОбЦСЗУ 
- Айтос.

Потребителите на услуга-
та в община Айтос са 53-ма. 
Приемът на документи за 
потребители остава отво-
рен за кандидатстване. Еки-
път от социални асистенти е 
попълнен и с резерви, нау-
чи още НП.
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Разширяват мрежата от социални 
услуги в община Айтос

Великденска благотворителна кампания

„Асистентска подкрепа“ за 
хора с трайни увреждания и 
в надтрудоспособна възраст

Традиция

Коледна благотворителна кампания 2020
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Вестник „Народен приятел” на 97 години

ПокАНА

За свикване на редовно Общо събрание на Сдруже-
ние с нестопанска цел Ловно- рибарско дружество „Со-
кол“ гр. Айтос.

Управителният съвет на Сдружение Ловно- рибарско 
дружество „Сокол“ - гр. Айтос, със седалище гр. Айтос, 
ул. „Васил Левски“ 1, на основание чл.26 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и чл.30, ал.22 от 
Устава на сдружението свиква Общо отчетно събрание 
на Сдружение Ловно- рибарско дружество „Сокол“- Ай-
тос, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ 
от 17.30 ч., в залата на „Военен клуб“ гр. Айтос на ул. 
„Станционна“ 29.

1. Установяване на легитимността на членовете.
2. Отчет на УС за дейността и финансите на сдруже-

нието през 2020 г.
3. Отчет на КС за дейността му през 2020 г.
4. Приемане на годишен план за дейността на Сдру-

жението.
5. Приемане на бюджет за 2022 г.
6. Определяне размера на членски внос и встъпите-

лен членски внос за 2022 г.
7. Избор на делегати за ОС на НЛРС- СЛРБ.
8. Разглеждане на жалби от членове на сдружение-

то.
9. Прекратяване на членство на членове на сдруже-

нието.
10. Разни. 
Управителен съвет на Сдружение Ловно- рибарско 

дружество „Сокол“ - гр. Айтос

На 14 април 2021 г. един-
ственото айтоско печатно 
издание – вестник „Наро-
ден приятел”, навърши 97. 
Сред вестниците в региона 
само в. „Черноморски фар” 
е "по-възрастен" с 4 години. 
Но пък сме заедно вече де-
вета година. Събрахме ве-
дно двата най-стари вест-
ника - събрахме традици-
ята и опита на доброто пи-
сано слово, въпреки труд-
ностите и финансовите пре-
дизвикателство. За да про-
дължим заедно всеки втор-
ник и петък.

Първият брой на вестник 
"Народен приятел" излиза 
от печат на 14 април 1924 
година. Негов стопанин и 
редактор е Никола Божи-
лов. Годишнината на НП е 
добър повод да си спомним 
за създателя му. 

67 години след 
кончината му 

Ценим таланта и 
уникалното перо 

на Божилов
Журналистика в печатно 

издание означава мисъл, мо-
жене и висок интелект, за-
щото "написаното остава" - 
Verba volant, scripta manent.

Всеки ред в пожълтели-
те страници на Божиловия 
"Народен приятел" е актуа-
лен и днес, 97 години по-къс-
но. Въздействащ и силен, на-
писан с обич към Айтос и ай-
тозлии. 

Заимствал името "Народен 
приятел" от вестника на Жан 
Пол Марат "Приятел на на-
рода", издаван по време на 
Френската революция през 
1790 г.. И името се превръ-
ща в прозвище на редактора. 
Приятел на всички, но... ви-
наги с финансови проблеми. 
Сериозни. Често печатница-
та отказва да му даде новия 
брой, защото не може да за-
плати печата. „Веднъж, след 
като бай Кольо изтърси ця-
лото съдържание на джобо-
вете си на масата, му викна: 
„На, преброй ги, нещастнико, 
да не се излъжеш!“ „Нещаст-
ник” бе единствената дума, 
която Божилов употребява-
ше при силно раздразнение. 
Но в нея влагаше и упрек, и 
възмущение, и съжаление”, 
пише неговият съвременник, 
поетът и журналист Светльо 
Василев.

Редакцията на вестника е 
навсякъде, но най-вече – в 
кафенето, в печатницата или 
в библиотеката на читалище-
то. А натискът върху вестни-
ка се засилва с годините, 

особено след 1941 г. Всеки 
брой минава през цензура-
та на ниско културните слу-
жители в околийското по-
лицейско управление. „Там 
безцеремонно шареха със 
зелено мастило, зачерква-
ха думи, цели изречения, па-
сажи. Но „Народен приятел” 
остана верен на своите идеи 
– държеше будно съзнание-
то на хората и сочеше греш-
ките. За прогресивните хора 
вестникът стана поле за из-
ява”, пише още Светльо Ва-
силев, който посвещава на 
Никола Божилов и „Наро-
ден приятел”, стихотворени-
ето си „Будителят”.

Неподкупен и безкомпро-
мисен, Божилов обвинява 
виновниците за тежкия хал 
на народа. „Когато хората тъ-
нат в мизерия, нямаме пра-
во да живеем в охолство”, 
пише редакторът. И е па-
радоксално, но факт, че си-
нът на първия айтоски кмет 
след Освобождението – Бо-
жил Сапунов (1878 г.) живее 
като несретник. „Поняко-
га живееше като аскет – не-
бръснат, немит, изоставен. 
За мнозина беше чудак, но с 
една неизменна добродетел 
– духовно да общува с всич-
ки. Най-силно беше обаяни-

ето му сред младите хора. 
И така през неговата шко-
ла преминаха всички поко-
ления интелигенти от града 
и селата”, пише един от съ-
трудниците на вестника Ге-
орги Връбчев. 

В броя на НП от 4.Х 1944 
г. четем написаното от Бо-
жилов: „Българският народ 
оголя, обося, огладня. Налъ-
мите затракаха по улиците… 
Освен това, „най-великолеп-
ното” произведение на „па-
триотите” -  жандармерията, 
унищожаваше всичко. На 21 
май т.г. жандармерията уби 
в Айтос четирима и ги зах-
върли на площада. Народът 
от тази гледка остана потре-
сен, но не и отчаян.”

През 44-та Никола Божи-
лов е вече в напреднала въз-
раст и с разклатено здраве. 
Последните години от своя 
знаменателен живот прекар-
ва в Бургас, в старчески дом. 
Когато близките негови прия-
тели го посещават в този тъ-
жен дом за стари хора, очи-
те му все още излъчват жаж-
да за живот. Не говори за 
болестта си, а за скоро про-
четената книга. Живо се ин-
тересува за родния Айтос и 
„как вървят работите”. Както 
винаги, интересува се от но-

востите в науката и могъщата 
сила на прогреса. У него на-
пира желанието по-скоро да 
се върне в родния град. 

Преди да издъхне, до по-
следния миг на живота си, 
чете Л.Н. Толстой – „Петър І”. 
По този повод един от при-
ятелите му Калчо Георгиев 
пише: „Когато отидохме на 
погребението, в стаята на-
мерихме само отворената 
книга.” Това се случва на 4 
юли 1954 година – 30 годи-
ни след издаването на пър-
вия брой на вестник „Наро-
ден приятел”.

Изпратен е на гробището 
от неколцина приятели. Ето 

какво е написал за този ден 
един от сътрудниците му - 
Коста Чернев: „Вятърът по-
люшваше изсъхналата тре-
ва, а белите рози разливаха 
своето ухание и се сливаха с 
бледината на лицето му, кое-
то дори в последните мигове 
излъчваше добротворство – 
и в смъртта остана с голяма-
та си любов към хората.”

В айтоската история няма 
плеяда от герои. Но има не-
повторими личности, за кои-
то трябва да имаме памет. И 
сред тях с главни букви е за-
писано името на Никола Бо-
жилов – ерудиран и доблес-
тен публицист, смел защит-

ник на идеалите за социал-
на справедливост. 67 годи-
ни след неговата кончина 
оставаме подвластни на та-
ланта и уникалното му перо. 
И на публицистиката му, ко-
ято ще въздейства и в годи-
ните напред. За нея, за Бо-
жиловата публицистика, друг 
един редактор на НП – Же-
лязко Липов, написа през 80-
те години:
Тя ни свети ослепително 

ярко във мрака,
и ни учи да пишем 

със твоята страст.
Маестро, как си станал 

на думите страшни -
безстрашен ваятел?”

Никола Божилов (вляво) ñ близък приятел

"Народен приятел" - 1929 г.

"Народен приятел" 2021 г.

Искам да споделя с чита-
телите на НП огромната си 
благодарност към служите-
лите от Районно управле-
ние - Айтос за професиона-
лизма и изключително бър-
зата им реакция при раз-
криването на кражба на 
много ценни за мен вещи 
и лични документи, в това 
число - дебитни карти, ва-
жни за здравето ми лекар-
ства и ключове. Възхитена 
и трогната съм от поведе-
нието и отношението на по-
лицейските служители към 
мен и моя проблем. 

В 7.30 часа на 16 април 
2021 г., за минути оставих 
без надзор торбичка с го-
реизброените вещи пред 
дома ми, и тя стана обект 
на посегателство.    

Разтревожих се, изгу-
бих петнадесетина мину-
ти в безуспешно преслед-
ване на крадеца. Ведна-
га след това потърсих съ-

действието на служители-
те на РУ-Айтос. Само час 
след кражбата извършите-
лят вече беше установен, а 
вещите ми - върнати.

Горещо благодаря на це-
лия състав на РУ-Айтос за 
светкавичната реакция, за 
вниманието и оказаната 
помощ. Бързото разкрива-
не на извършителя засили 
доверието и уважението ми 
към работата на полицей-
ските служители. 

Пожелавам им много 
здраве, лично щастие и 
професионални успехи! 

Нека все така успешно 
да работят за сигурността 
и спокойствието на граж-
даните!

16.04.2021 г.
Айтос

С благодарност: Ваня 
Николова Михайлова - 
Роева

Ваня Николова Михайлова - Роева:

Благодаря на полицейските служители 
за светкавичната реакция



- Г-н Мухарем, на 13 
април започна свещени-
ят за мюсюлманите ме-
сец Рамазан. какво се 
изисква от мюсюлмани-
те в този месец? 

- Рамазан, месецът на 
благодат и спасение, тази 
година започна на 13 ап-
рил. Рамазан е и месец на 
Корана. Всевишният Ал-
лах Теаля повелява след-
ното: „Рамазан е месе-
цът, през който беше низ-
послан Корана за напът-
ствие на хората и ясни 
знаци от напътствието и 
разграничението. Който 
от вас стане свидетел на 
този месец, да пази оруч 
през него, а който е болен 
или на път да се издължи 
в други дни.” (ел-Бакара, 
2: 185). В отговор на ва-
шия въпрос през този ме-
сец всеки разумен и пъл-
нолетен мюсюлманин, на-
ред с другите си задъл-
жения, трябва да спазва 
оруч. Това е съзнателно 
лишаване на човек от яде-
не, пиене и сексуален кон-
такт от времето от пуква-
нето на зората (имсак) до 
залеза на слънцето (иф-
тар), и е основен ибадет 
в исляма. 

- какъв смисъл се 
влага в спазването на 
оруч?

- Държащият оруч пече-
ли способности като тър-
пение, издръжливост пред 
трудностите, при глад и 
суша, и пред желанията 
на душата. Осъзнава как-
во е бедност и изнемогва-
не, а чрез това печели бла-
городни чувства като до-
брота, състрадание и же-
лание да помогне и бъде 
полезен на хората. Осъз-
нава и цени даровете на 
Аллах и се стреми да не 
ги пилее.

Също така, през този 
свещен месец всеки пъл-
нолетен мюсюлманин, 
разполагащ с добри фи-

нансови средства, е за-
дължен да дава фитра как-
то за него самия, така и за 
семейството му. Основ-
ната класа от хора, които 
заслужават милостинята 
фитра, са бедните хора - 
мюсюлмани. Тя може да 
се дава също на сираци, 
вдовици, старци, ученици, 
дружества и организации, 
които се занимават с из-
дръжката на тези хора.

- Има ли Районно мюф-
тийство - Айтос инициа-
тиви през свещения ме-
сец?

- Мюсюлманско изпове-
дание и тази година обя-
ви национална кампания  
„Месец за подпомагане 
на ислямското образова-
ние” в Република Бълга-
рия. Кампанията започна 
на 13 април и ще продължи 
до 14 май. Тази кампания 
за първи път беше орга-

низирана през 2006 г. От-
тогава всяка година през 
месец Рамазан се набират 
средства, с които се оси-
гурява религиозно образо-
вание на децата ни в учи-

лищата и Коран-курсове-
те, стипендии на ученици-
те в духовните училища и 
други образователни дей-
ности. Ние като религиоз-
на институция полагаме 

много усилия за просве-
щаването на мюсюлмани-
те като продължаваме да 
развиваме дейността си 
в сферата на ислямското 
религиозно образование. 
За нас, съпричастността 
на хората към дейността 
ни е много важна. Затова 
и тази година отново оч-
акваме активност в кам-
панията и силна подкре-
па за ислямското обра-
зование.

Друга инициатива, с коя-
то е ангажирано Районно-
то мюфтийство през този 
месец, е подпомагането 
на бедни, сираци и дру-
ги нуждаещи се хора с ху-
манитарни пакети. Зато-
ва мюсюлманското изпо-
ведание обяви през ме-
сец Рамазан Национал-
на благотворителна кам-
пания за социално подпо-
магане „БЪДИ НАДЕЖДА 
ЗА НУЖДАЕЩ СЕ” . Стой-
ността на един хранителен 
пакет е 40.00 лв. Желаещи-
те могат да направят сво-
ите дарения в Районното 
мюфтийство или в Главно 
мюфтийство.

- Рамазан по време на 
пандемия. как ще ко-
ментирате?

- Да, за съжаление, и на 
този Рамазан се намира-

ме в пандемична обста-
новка, което е изпитание 
за всички нас, и трябва да 
се отнесем към това с раз-
ум и вяра. Животът е една 
от петте основни ценнос-
ти, които са неприкосно-
вени според исляма. По-
сегателството върху жи-
вота и всичко което го за-
страшава, е забранено, а 
което го съхранява - пре-
поръчително и похвално. 
Затова мюсюлманското 
изповедание препоръча 
да не се организират ко-
лективни ифтари.

Молим се Всевишният 
Аллах да ни заздрави в 
тези трудни дни, през ко-
ито преминаваме, да ни 
опази от болести, глад и 
бедност. Да ни насочи към 
извършване на добро и 
към добрия характер. 

- какво е пожеланието 
Ви към мюсюлманите?

- Пожелавам този Рама-
зан, който е месец на со-
лидарност и споделяне, 
да донесе благо на всич-
ки хора. Нека Всевишни-
ят Аллах да приеме наши-
те пости, молитви и бла-
готворителни дела и да ни 
даде възможност да праз-
нуваме празника Рамазан 
Байрам.  
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Рамазан e месец на солидарност и 
споделяне - да донесе благо на всички хора!

СЪоБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка 
с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 
21.04.2021 г., 22.04.2021г. и 23.04.2021 г. ще се извърши пръ-
скане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.

Обработките на тревните площи ще бъдат извършени 
с „БИОТЕК C/S”. Препаратът е разрешен за използва-
не и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насеко-
ми. Карантинен срок 24 часа.

При неблагоприятни атмосферни условия пръскането 
ще се извърши в следващите три работни дни.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Сладкарски цех “Кра-
си” - Айтос търси да на-
значи желаещи да рабо-
тят и да се обучават слад-
кари - на постоянен тру-
дов договор, редовна смя-
на, заплата по договаря-
не. За информация тел. 
0898443202

оБЯВИ

• Тел. 0558/ 2 51 35 Ай-
тос ПРОДАВА гараж и га-
ражна стая в центъра, ул. 
„Богороди“ № 10А. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Ай-
тос ПРОДАВА апарта-
мент в гр. Малко Търно-
во, 58 кв.м. Цена по до-
говаряне. 

Търсите 
работа?

Обновената джамия в Айтоñ

Заради пандемията 
мюсюлманското 
изповедание препоръчва 
да не се организират 
колективни ифтари

Съдбата на 36-годишната 
айтозлийка Кремена Стоя-
нова е доказателство, че 
когато общността се отзо-
ве с разбиране и грижа, не-
щата се случват.

Преди дни преподава-
телката в СУ "Елин Пелин" 
- с. Руен, се завърна в Ай-
тос след тежка операция в 
Турция. Предстоят й реха-
билитация, още изследва-
ния и контролни прегледи. 
Но е щастлива и вярва, че 
дългогодишните й здраво-
словни проблеми са вече 
в миналото.

Доброкачествени тумори 
в двете гърди - това е диа-
гнозата, с която се бори от 
10-годишна. След 16 опера-

ции, решението на лекари-
те е мастектомия в турска 
клиника. Необходимите 15 
хил. евро са събрани само 
за седмица.

Стоянова се надява да-
рителските кампании на 
хора със здравословни 
проблеми да бъдат толко-
ва успешни, както нейната. 
В профила си във фейсбук 
тя многократно благодари 
на всички училища, детски 
градини, общини, частни 
фирми, държавни институ-
ции, на всеки познат и не-
познат, който е помогнал 
за операцията й в Истанб-
ул. Бързо възстановяване, 
Кремена!

НП

Когато общността 
ти даде сили  
да се пребориш...

В клиниката в Турция

Селятин Мухарем - Районен мюфтия на Районно 
мюфтийñтво - Айтоñ

И тази година е обявена национална кампания  
„Меñец за подпомагане на иñлямñкото образова-
ние”



И през последния уик-
енд Айтос отново беше 
баскетболен град! БК 
"Вихър" (Айтос) вече се 
откроява сред остана-
лите клубове - с голе-
мия брой на децата в 
различните възрасто-
ви групи, с желанието 
да тренират нонстоп и 
с ежеседмичните сре-
щи и турнири в Айтос и 
страната. Въпреки пан-
демията.

През уикенда отборът 
на момичетата до 14 го-
дини като домакин из-
воюва категорична по-
беда над БК ''Академик" 
(Пловдив). И макар че 
се "препънаха" в отбора 
на БК "Тони 7" (Сливен), 
момичетата показаха, 
че и най-дбрите отбо-
ри в региона вече тряб-

ва да се съобразяват с 
класата на айтоската 
баскетболна школа. С 
много спортен хъс и тре-
нировк, състезателките 
се готвят за реванш на 
следващия турнир.

НП

Да са сред най-добри-
те вече не е предизвика-
телство за учениците от 
ОУ "Светлина" с. Тополица 
- това е традиция. Поред-
ното доказателство идва с 
класирането на Областния 
кръг на Националното със-
тезание по информационни 
технологии "Знайко", кате-
гория "Програмист", в кой-
то училището е представе-
но от двама свои ученици 
- Михаела Проданова и Бе-
рай Нури. 

Състезанието „IT-Знай-
ко“ има за цел да даде въз-
можност на учениците да 
покажат уменията си за ра-
бота с ИТ, като ги приложат 
при решаване на поставе-
ни тематични задачи. Про-
веждат се три кръга, в кои-
то учениците се разпреде-
лят в групи, според постиг-
натия брой точки. Първият 
е дистанционен, а остана-
лите – присъствени. За все-
ки от кръговете, на учени-
ците се поставят тематични 
задачи. Работата на учас-
тниците се оценява от на-

ционално жури от учители, 
по точно определени кри-
терии за оценка. 

Налагането на проектно-
ориентирания модел на ра-
бота е провокирано от въз-
можността учениците да 
бъдат поставени в активна 
позиция. След поставяне 
на темата на проекта, те са-
мостоятелно планират сво-
ите дейности за постигане 
на крайната цел – реализа-
ция и съдържание на гото-
вия продукт, избор на про-
грама за изпълнение и на-
чин на представяне. И най-
важното - сами извършват 
изследователско проучва-
не. Този начин на организа-
ция на работата дава въз-
можност на учениците да 
мислят по даден проблем, 
а не само да възпроизвеж-
дат заучено учебно съдър-
жание. Репродуктивността 
отстъпва пред метода на 
действието.

Класирането на двамата 
талантливи представители 
на ОУ "Светлина" им дава 
право за участие в Нацио-

налния кръг на състезани-
ето. В началото на месец 
май предстои регистрация 

и премерване на силите 
с връстници на национал-
но ниво. 

Успех на младите програ-
мисти от ОУ "Светлина", ко-
ито ще представят не само 

своето училище, но и общи-
на Айтос!

НП
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ОУ „Светлина“ отново сред най-добрите

обявява прием на ученици в първи клас за 
учебната 2021/2022 година.

Заявленията за записване на ученици се подават 
онлайн от 26 април до 21 май 2021 г.

Димитринка МИХоВА

Над 14 000 българи от 
цял свят се регистрира-
ха и участваха в инициа-
тивата "Остави всичко и 
чети". Сред тях бяха и уче-
ниците от IIа и IIIб клас на 
СУ „Никола Й. Вапцаров“ 

- гр. Айтос.
Инициативата, позната 

в много страни по света 
като D.E.A.R. Day (Drop 
Everything And Read – от 
английски „Остави всич-
ко и чети”), води своето 
начало от книгата „Ра-
мона Куимби на 8 г.”, на-

писана в далечната 1955 
г. от американската пи-
сателка Бевърли Клиъ-
ри. В книгата се разказ-
ва за учителката на Ра-
мона, която отделя все-
ки ден по малко време, в 
което децата могат да че-
тат в тишина онова, кое-

то им харесва. 
Именно тази идея на 

Клиъри подтиква редица 
организации, ангажира-
ни с насърчаване на че-
тенето, да обявят 12 ап-
рил, рождената дата на 
писателката, за Ден “Ос-
тави всичко и чети”. В 
този ден всеки е поканен 
да отдели няколко мину-
ти да почете на спокой-
ствие – без изисквания, 
без необходимост от об-
ратна връзка, без препо-
ръчани или задължител-
ни книги.

Ние ще продължим да 
търсим нашите 15 мину-
ти тишина и спокойствие 
за четене с наслада. „Ос-
тави всичко и чети“ ще 
стане наша инициати-
ва, с наши правила. Ще 
се опитаме четенето да 
бъде част от нашето еже-
дневие. Защото 15 мину-
ти могат да направят чу-
деса!

Вапцаровци в инициативата 
„Остави всичко и чети!“

Младите програмисти от Тополица ще представят на национално 
състезание не само своето училище, но и община Айтос

Младият ни баскетбол на път  
да си върне старата слава 

След победния мач

Средно училище „Христо 
Ботев“ - град Айтос



Георги РУСИНОВ

На места в областта 
дивата свиня липсва. То-
ва разказват пред „Чер-
номорски фар“ ловци от 
различни краища на 
Бургаско. Причините са 
няколко и са свързани 
помежду си. На първо 
място е африканската 
чума, от която доста от 
дивите свине загинаха. 
Огнища имаше в почти 
цялата област. Затова 
държавата в лицето на 
Министерство на земе-
делието позволи на ло-
вците да отстрелват жи-
вотните с цел намалява-
не на популацията. Цел-
та е била прасетата да 
не са гъсто населени, 
тъй като заразата се 
предава по-бързо. Мно-
го бременни животни то-
гава също бяха отстре-
ляни, което неминуемо 
оказва ефект на попула-
цията. Тези дни айтоска-
та дружинка към село 
Малка поляна обяви, че 
спира лова на дива сви-
ня с цел възстановяване 
на популацията. 

Мартин Иванов от ЛРД 
„Сокол“ заяви пред наш 
репортер, че идеята е 
добра и наистина може 
да се приложи по-широ-
ко, защото само тогава 
ще има ефект. 

„Дори и да не говорим 
за изцяло прекъсване 
на лова на дива свиня, 
спокойно може да се на-
малят ловните излети. 
Ако на месец те са 8, мо-
же да се провеждат са-
мо 2-3. Така ще се даде 
шанс за възстановяване 
на популацията в реги-
она, която в момента е 
много ниска. Това обаче 
изцяло зависи от самите 
ловни дружинки. Аз знам 
за една, която прекратя-
ва нацяло лова. Това е 
тази на Малка поляна. 
Чух нещо и за Дрянко-
вец, но с тях не съм раз-
говарял. Дружинките го-
ре от Балкана обаче ис-

кат да си ловуват. По-
край прасетата се надя-
ват и на друг лов на едър 
дивеч. Дребен при тях 
няма много, затова раз-
читат на лова на прасе-
та“, обясни той.

27 са общо ловносто-
панските райони в тери-
торията на сдружение-
то. То е и едно от най-го-
лемите в областта. Ива-
нов продължи с това, че 
в момента популацията 
при тях е много ниска.

„Тук-там виждаме по 
камерите животни и на-
мираме дири в гората. 
Между другото те, пра-
сетата, усещат и ако има 
болни животни наоколо, 
здравите бягат. Това е и 
една от причините да не 
са много в момента. Не 

знаем колко ще е необ-
ходимо популацията да 
се възстанови. Тази го-
дина ако се ограничи 
малко ловът, може и да 
стане, но това става 
единствено по желание 
на дружинките. Едни ще 
спрат, други – не, както 
казах. Тогава много сми-

съл няма. Прасетата 
обикалят в различни те-
ритории, те не стоят са-
мо в територията на ед-
на дружинка. Ако като 
обща практика от Ми-
нистерството се забра-
ни ловът на дива свиня, 
ще помогне, но пък дър-
жавата има приходи от 
този лов. Сложно е“, по-

сочи още Иванов.
Затова на този етап в 

сдружението не е комен-
тирано спирането на ло-
ва на дива свиня от всич-
ки дружинки.

Другият район, където 
имаха проблем с чума-
та, е Странджа планина. 
Наш репортер разгова-
ря с Георги Атанасов от 
Царево, който разказа 
ситуацията от миналото 
лято насам и метамор-
фозата, която попула-
цията на свинята пре-
търпява за това време.

„Тук при нас поради 
това, че лятото има мно-
го посеви, през август 
месец имаше толкова 
много прасета, че не е 
за вярване. Аз ходих то-
гава на лов за сръндак, 
а видях повече прасета, 
и то без да ги търся. 
Дойде септември месец 
и нашата дружинка ре-
шихме, че няма да бием 
прасета, за да може да 
има повече за открива-
нето на сезона. Към 15 
септември бях излязъл 
за чакал, когато на 70-80 
метра от мен излезе го-
лям глиган. Казвам си, 
че няма да избяга никъ-
де и по-нататък ще го 
срещна отново. В края 

на септември и помен от 
прасе нямаше в района 
на Царево“, обясни той.

Атанасов излиза ня-
колко пъти в гората след 
това и намира кокали от 
умрели животни. Това 
се случва няколко пъти. 
Впечатление му прави, 
че няма следи от хищни-
ци – просто умрели пра-
сета преди 3-4 седмици.

„По време на лова за 
пернат дивеч кучето ми 
два пъти ми носи свин-
ски глави, крака. Два че-
репа на едно и също мяс-
то намерихме. С дружин-
ката като си ги говорих-
ме тези неща, се отказа-
хме да излизаме за диво 
прасе. За цял сезон сме 
направили 3-4 излета, 
без да отстреляме нищо. 
Само на един от тях забе-
лязахме дири от прасета, 
но дотам. Животни няма-
ше изобщо в района“, 
сподели ловецът.

Често той ходи на лов 
в землището на село 
Кости. Там, казва, че 
движение на прасета е 
имало, но слабо.

Даже си беше малко. 
Само няколко прасета 
сме ударили. В един от 
случаите колеги отстре-
ляха две прасета – не 
много големи, едно след 
друго. Докато се събрах-
ме ловците, едно от мом-
четата намери наблизо 
от мястото на отстрелва-
нето две умрели живот-
ни преди няколко дни. 
Това вече беше декем-
ври. Сега в момента при 
нас от март месец на-
сам аз поне съм отстре-
лял единствено едно 
прасе. Във връзка с ре-
шението на айтоската 
дружинка ще кажа, че 
ние гласно не сме го 
обявявали, но колеги се 
отказаха да излизат за 

прасета“, заяви Атана-
сов.

Според него в Стран-
джа е можело и нещо 
друго полезно да се при-
ложи.

„Аз смятам, че друго 
може да се направи, ко-
ето пак ще е полезно. 
Прасета, че няма сега, 
няма. То се вижда. Но 
при положение че въдим 
дивеч като лопатари, фа-
зани, дребните хищници 
като чакали и лисици са 
голям враг за тях. Може-
ше поне да ходим с бе-
лежката за прасета и да 
отстрелваме тях. Ако ре-
шим да правим хайка, 
има друга спънка – имаш 
право да ходиш в тери-
тории, които не са гор-
ски фонд като изоставе-
ни лозя, стърнища и дру-
ги. Ние нямаме такива. 
Почти всичко е гора“, 
сподели той.

И той като колегата си 
от Айтос е на мнение, че 
една част от популация-
та на дивото прасе прос-
то е мигрирала в други 
райони. Това и без друго 
е естествен процес, но в 
случая животните се мес-
тели заради болестта.

„Не мисля, че реално 
толкова много са умре-
ли от африканска чума, 
колкото са избягали. То-
ва, колкото много пра-
сета имаше при нас, оз-
начава, че гората щеше 
да мирише на мърша. С 
колега от Свиленград 
скоро говорих и ми каз-
ва, че до скоро са няма-
ли и при тях, но тук от 
известно време били 
много. Това е в цялата 
страна, където е имало 
огнища на африканска 
чума. За съжаление на-
шата област беше сери-
озно засегната“, завър-
ши царевчанинът.

Дивата свиня  
в областта на места липсва
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НаслукА
Проблем за популацията е, че и много 

бременни животни са били отстреляни за-
ради овладяването на африканската чума

Това е айтоската дружинка на Малка поляна, която спира лова на прасета

Айтозлията Мартин Иванов е част от ръковод-
ството на ЛРД „Сокол“

Дружинки спират лова º за 
възстановяване на популацията

Георги Атанасов (вдясно) смята, че с билетите за 
дива свиня може да се излиза на лов за хищници

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на СНЦ „Сдружение на ловци-

те и риболовците „Лебед“ – гр.Бургас”

Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на ловците и риболо-
вците Лебед – гр.Бургас”,съгласно взето решение на свое заседа-
ние с Протокол № 80/18.03.2021 г. и  на основание чл.26 от 
ЗЮЛНЦ и чл.41 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание 
на СЛР”Лебед”.

Събранието ще се проведе на 28.05.2020г.(петък), от 10:00 
часа в зала ”Амфибия”  на  хотел „Аква” - гр.Бургас, при след-
ния дневен ред:

1. Избор на Председател и Протоколчик на събранието.
2. Избор на Комисия за преброяване на гласовете и установя-

ване на кворум.
3. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 

2020г.Приемане на отчета и освобождаване от отговорност на УС 
за изминалия период.

4. Отчет на Контролния съвет за 2020 г. Приемане на отчета и 
освобождаване от отговорност на КС за изминалия период.

5. Приемане на ГФО за 2020 г. на Сдружението.
6. Приемане на Бюджет за 2021 г.
7. Избор на нов Управителен съвет на СЛР”Лебед”.
8. Избор на Председател на УС.
9. Избор на Контролен съвет.
10. Избор  на делегати/представители/ и резервни делегати на 

СНЦ „СЛР Лебед – гр.Бургас” за Общото събрание на НЛРС–СЛРБ–
гр.София.

11. Промени в Устава на СЛР”Лебед” Бургас.
12. Приемане на програми, резолюции и др. свързани с работа-

та на Сдружението.
13. Разглеждане на жалби.
14. Прием на нови членове.
15. Разни

При липса на необходимия кворум за провеждане на ОС, на ос-
нование чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.42 от Устава на Сдружението събра-
нието ще се проведе с един час по-късно,на същия ден, място и 
при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.



Интервю на  
Ина ПЕТРОВА 

- Г-жо Нейчева, про-
дължават проявите за 
50-годишния юбилей на 
училището. Направихте 
филм за историята на ан-
глийската гимназия. За 
какво разказва той и кои 
са неговите създатели?

- Този филм стана възмо-
жен, благодарение на дъл-
гогодишен труд на много 
хора, които са събирали ис-
торията, нашата родова па-
мет. Благодарение на духа 
на английската гимназия 
всички наши възпитаници 
споделиха личните си архи-
ви, заснети са кадри от на-
стоящото развитие, от жи-
вота в гимназията. Това е 
филм, който разказва за 
тези 50 години, които, надя-
вам се, са само началото 
на дългия и успешен живот 
на нашето училище. Това е 
екипен труд, в който сме 
ползвали помощта на на-
шите спомоществователи, 
помощта на бивши възпита-
ници, труда на г-жа Коста-
динка Недялкова, която ус-
пя да събере един впечат-
ляващ архив от кадри, от 
фотоси и благодарение на 
трогателните послания на 
бивши възпитаници, препо-
даватели, на всички тези 
хора, свързали живота си с 
английската гимназия, ние 
направихме тази кратка ви-
зитка на нашето училище. 

- Вече имате и химн на 
гимназията, написан и 
композиран от нейни 
възпитаници. Разкажете 
повече как беше създа-
ден той?

- Това е нещо, за което 
много се вълнувам, защото 

по стечение на обстоятел-
ствата обявеният конкурс 
бе спечелен от наш възпи-
таник, който наистина е 
уловил духа на всичко, кое-
то се е случвало по време-
то на успешния живот на 
нашето училище. Текстът е 
много красив, мелодичен и 
е написан от Дарина Дже-
ферсън, която съучениците 
й познават като Дарина 
Хаджистоянова. Това е мо-
миче, което има издадена 
стихосбирка и нейният пое-
тичен талант се проявява 
много ясно в текста, който 
е създала. Музиката е на-
писана от друг възпитаник 
на нашето училище, много 
известен музикант и компо-
зитор - Георги Мархолев, 
за когото искам да кажа, че 
направи невероятно чисто 
човешко усилие в период, в 
който погреба баща си, а 
съвсем наскоро и майка си, 
той намери сили в себе си 
да не спира да работи по 
музиката, дари студийните 

записи на музиката, покани 
изтъкнати музиканти да 
участват в този запис.

- Имате много интерес-
ни събития за празника, 
като юбилейния годиш-
ник, конкурс, награди и 
много други. Какво да 
очакват още гостите? 

- Представянето на фил-
ма и химна в залата на НХК 
е първото присъствено съ-
битие от поредица, които 
предстоят и които ще фина-
лизират тържествата на на-
шия юбилей. Отличихме ав-
тори на логото за 50-годиш-
ния юбилей, автора на ло-
гото за корицата на годиш-
ника, който събира малка 
част от творбите на наши 
възпитаници, които през 
годините са направили не-
що, което можем да пока-
жем с гордост както в об-
ластта на литературата, ан-
глийския език, така и изоб-
разителното изкуство. То-
ва е годишникът, който бе-
ше издаден в пълноцветен 
печат. Наградихме също и 
участниците победители в 
конкурса „Моето училище, 
моят свят“ в раздел „Лите-
ратура и изобразително из-
куство“. 

- Тази учебна година е 
пред завършване, тя пре-
мина под знака на он-
лайн обучението, което 
бе истинско предизвика-
телство. Вие как го оце-
нявате, справихте ли се?

- На практика тази рево-
люционна крачка, която се 
случи за два дни в месец 
март м.г., когато в петък 
имахме последен присъст-
вен ден и в понеделник за-
почнахме обучение в елек-
тронна среда от разстоя-
ние. Можем смело да ка-

жем, че от първия ден има-
хме 97% обхват на всички 
ученици и нито за минута 
не сме падали под този 
процент. Това е екипен 
труд денонощно, благода-
рение на електронното си 
училище в понеделник су-
тринта в английската ези-
кова гимназия занятията 
бяха подновени в електрон-
на среда и мога да кажа, че 
това е повод за гордост.

- Започва подготовка-
та за новия прием за 
учебната 2021/22 годи-
на. Ще имате ли нови 
профили, на какво зала-
гате за привличане на 
ученици? 

- Имаме вече одобрен 
план прием и той предлага 
две нови възможности на 
нашите ученици. Въвежда-
ме нова СТЕМ паралелка с 
профил „Природни науки“, 
по-специално биология и 
химия, които са традицион-
но на много високо ниво в 
нашето училище. Също нов 

профил е паралелката с 
професия „Графичен ди-
зайнер“. Ние много разчи-
таме на това. В СТЕМ пара-
лелката се надяваме, че ка-
то училище, което има дъл-
гогодишна история в нас-
тавничеството с възпита-
ници на университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“, които 
идват при нас на стаж, на 
практика, на държавен из-
пит, които проведохме и та-
зи година много успешно. А 
по отношение на изобрази-
телното изкуство, което е в 
основата на графичния ди-
зайн, разчитаме не само 
на школата, която имаме в 
нашето училище, но и на 
успешното партньорство и 
сътрудничество с филиала 
на Националната художест-
вена академия в Бургас, 

които се отзоваха на тази 
наша идея и ще ни помог-
нат с достойни преподава-
тели, които да обучават на-
шите ученици. 

- Как се чувствате в но-
вия сграден фонд? 

- От месец август прене-
сохме своя дом в сградата, 
в която преди това се по-
мещаваше СУ „Добри Чин-
тулов“. Тук се чувстваме 
относително самостоятел-
ни. Част от сградата се 
ползва от Ресурсния цен-
тър. Предложили сме мо-
дерна образователна сре-
да на нашите ученици и по-
стоянно работим по нейно-
то подобрение. Ремонтира-
ме стаи, във всяка стая има 
вече осигурено работно 
място с компютър за пре-
подаватели и мултимедиен 

проектор. Вярвам, че инте-
рактивното обучение е на 
високо ниво. 

- Каква е професионал-
ната реализация на ва-
шите ученици и къде по-
често е тя – тук, у нас или 
в чужбина, където много 
често са приети да учат? 

- За наша радост през 
последните години забе-
лязваме една тенденция за 
известен спад на интереса 
на наши ученици за обуче-
ние в чужбина. Повечето от 
нашите ученици проявяват 
траен интерес към обуче-
нието по медицина, което 
се дължи на добрата подго-
товка по химия и биология. 
Много наши ученици ста-
ват студенти по архитекту-
ра и право, това е една 
традиция, която се наблю-

дава при възпитаниците и 
аз се надявам, че тя ще 
продължи. 

- Какво ще пожелаете 
на учениците и препода-
вателите?

- На учениците пожела-
вам здраве на тях и техни-
те семейства. На нашите 
зрелостници да направят 
достойно представяне на 
предстоящите държавни 
зрелостни изпити. На коле-
гите пожелавам дръзнове-
нието, с което работим все-
ки ден и екипния труд, кой-
то направи възможна тази 
амбициозна програма, за-
почнала още през минала-
та година за нашата юби-
лейна година. Искам да им 
благодаря, че правят въз-
можно това, което се случ-
ва в момента. 
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Събеседник
Жаклин Нейчева е директор на Английска-

та езикова гимназия „Гео Милев“ в Бургас. 
Разговаряме с нея по повод 50-годишния 
юбилей на учебното заведение и поредицата 
събития, организирани за годишнината. 
Нейчева разказва и за предизвикателствата 
на онлайн обучението и с какви нови пара-
лелки ще е новият план-прием през учебна-
та 2021/22 година.

Въвеждаме нова СТЕМ паралелка с профил „Природни науки“ 
и паралелка с професия „Графичен дизайнер“

Филм и химн са  
посветени на юбилея ни 

Жаклин Нейчева, 
директор на АЕГ „Гео Милев“:

П О К А Н А

УС на ЗКПУ „СЪЗНАНИЕ” с. Тополица, Бургаска 
област, кани своите членове кооператори да при-
състват на ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, което 
ще се проведе на 15.05.2021 год. от 9.00 ч. в за-
лата на Кметство с. Тополица при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
1. Приемане и освобождаване на член коопе-

ратори.
2.Отчет на УС за дейността му през 2020 г.
3.Финансов отчет на кооперацията за 2020 г.
4.Отчет на КС за дейността му през 2020 г.
5.Вземане на решение за продажба или замя-

на на недвижими имоти и имущество, собстве-
ност на кооперацията.

6.Приемане на решения от ОС.
7. Други.

Ако не се явят необходимият брой членове, съ-
бранието ще се проведе един час по-късно, на 
същия ден – 15.05.2021 год. независимо от броя 
на присъстващите.

Носенето на маски е задължително!

от Управителния съвет
на ЗКПУ „СЪЗНАНИЕ“
с. Тополица, общ.Айтос

ПОКАНА
Управителния съвет на ЗКПУ Гея гр.

Каблешково,на основание Член 27,ал.1,т.1 от Ус-
тава на кооперацията и решение на Управител-
ния съвет от 16.04.2021 година, свиква редовно 
Годишно-отчетно събрание, което ще се проведе 
на 08.05.2021 г./събота/ от 08.00 часа във физ-
културния салон на ОУ Св.Паисий Хилендарски 
гр.Каблешково /заден вход/ при следния 

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на дневния ред
2. Избор на Председател на събранието и про-

токолчик.
3. Приемане и освобождаване на Член коопе-

ратори

4. Отчетен доклад за дейността на УС през 
2020 година

5. Отчетен доклад на КС през 2020 година
6. Приемане на годишния финансов отчет за 

2020 година
7. Решение за получаване на Целеви кредит от 

ДФ земеделие и други кредитни институции
8. Решение за рентното плащане за 2020/2021 

година
9. Текущи
В случай,че няма кворум на основание Член 17 

ал.2 от закона за кооперациите
събранието ще се проведе 1 час по-късно на 

същата дата и място при същия дневен ред
Управителен съвет на ЗКПУ Гея



Георги РУСИНОВ

Волейболният отбор на 
„Нефтохимик 2010“ се прос-
ти с шампионската титла. 
След две загуби като гост 
на „Хебър“ в Пазарджик, 
бургазлии допуснаха трета 
загуба и в зала „Младост“. 
До първата си титла „Хе-
бър“ достигна с победа от 
3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:14) 
в Бургас. Старши треньорът 
на бургазлии Николай Же-
лязков направи една про-
мяна в стартовата шестица 
спрямо предходните две 
срещи. Николай Колев вле-
зе в центъра на мястото на 
Илия Петков.

Срещата в Бургас започ-
на силно за бургазлии, ко-
ито взеха първия гейм. В ос-

таналата част от двубоя 
обаче тимът от Пазарджик 
се мобилизира и обърна ма-
ча в своя полза, въпреки 
моментните проблясъци на 
домакините от „Нефтохимик 
2010“.

„Отборът на „Хебър“ за 
пореден път игра много до-
бре. За разлика от нас те 
играха като колектив. Не-
що, което явно на нас ни 
липсваше в този мач. Само 
поздравления мога да им 
предложа“, заяви Желяз-
ков пред репортер на „Чер-
номорски фар“.

За него обаче сезонът в 
никакъв случай не може да 

се определи като неуспе-
шен, тъй като отново над съ-
щия силен съперник бургаз-
лии взеха Купата и Супер-
купата на България. 

„Мисля, че спокойно мо-
же да се каже, че предвид 
тежкия сезон, който имахме 
от гледна точка на контузии 
и болести, то пак се пред-
ставихме добре“, уточни 
той.

Според Желязков тепър-
ва е много рано да се гово-
ри за бъдещите планове на 
клуба и на него. Предстоя-
ли му разговори с прези-
дента на „Нефтохимик 2010“ 
Огнян Томов. 

„За евентуални трансфе-
ри е рано да се говори, тъй 
като сезонът тъкмо свърш-
ва. Както във всеки един 
спорт, и във волейбола па-
рите са ключов фактор. Ти-
мът на „Хебър“ има много 
солидно финансиране и ми 
се струва, че те ще са во-
дещ фактор на трансферния 
пазар. На нас ни предстои 
да направим своите анали-
зи. Едно обаче е сигурно – 
„Нефтохимик“ винаги ще е 
клуб, който ще има високи 
очаквания и жажда за ус-
пехи и трофеи“, убеден е 
старши треньорът на бур-
газлии.
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Отборът на „Несебър“ продължа-
ва да дълбае дъното във футбол-
ната Югоизточна Трета лига. „Дел-
фините“ катастрофираха у дома с 
0:4 от „Загорец“ (Нова Загора) в 
мач от 27-ия кръг в първенство-
то.

С две попадения преди почивка-
та се отчете бившият национал и 

племенник на Йордан Лечков – 
Иван Стоянов.

Несебърлии се сринаха и през 
второто полувреме закономерно 
допуснаха още две попадения. В 
72-рата минута точен бе Пламен 
Иванов. Две минути преди крайния 
съдийски сигнал гол вкара Ангел 
Костов.

СКАНДАЛ Несебърлии дълбаят  
дъното в Трета лига

„Нефтохимик 2010“ се прости  
с шампионската титла

Чф

Георги РУСИНОВ

Баскетболистите на „Черноморец“ запи-
саха важна победа и вкараха тима в първа-
та четворка. Момчетата на Васил Евтимов 
надиграха съперника от „Спартак“ (Плевен) 
с 95:65 в последния мач от редовния сезон 
на Националната баскетболна лига. „Акули-
те“ завършиха с 12 победи и толкова загу-
би. В плейофите те ще посрещнат в Бургас 
тима на „Академик“ (Пловдив). 

В мача срещу плевенчани Уендъл Люис 
записа 24 точки и 5 борби, Деанте Болдуин 
добави 18 точки и 4 борби и асистенции. 
Константин Коев отбеляза 14 точки и 7 бор-
би, Евгени Хаджирусев реализира 13 точки. 
Броени дни преди да навърши 43 години, на 
терена за „акулите“ влезе помощникът на 
Васил Евтимов – Михаил Капитанов. Той до-
ри записа и първите си точки за сезона.

Най-резултатен за „Спартак“ бе Мартин 
Маринов с 26 точки. С 21 се разписа Ивко 
Ивков.

Плейофите стартират на 23 април, като на 
четвъртфиналите се играе до две победи от 
три мача.

„Черноморски фар“

„Черноморец“ постигна по-
редна победа в Трета лига – 
Югоизток. Този път „акули-
те“ на Малин Орачев се на-
ложиха с 3:0 като гости на 
„Ямбол“.

„Черноморец“ поведе в 17-
ата минута. След центрира-
не от фал на Милен Танев, 

Нуретин Пюскюлю вкара с 
глава за 0:1, пише kotasport.
com.

„Акулите“ удвоиха аванса 
си само 120 секунди по-къс-
но. Отново Танев центрира 
от фал, отново Пюскюлю за-
сече за 0:2, но този път с пер-
фектен удар от въздуха.

В 26-ата минута Мустафа 
Мустафа можеше да се раз-

пише, но ударът му срещна 
греда.

Крайният резултат бе оф-
ормен 2 минути след начало-
то на втората част. Мариян 
Тонев бе точен с плътен удар 
за 0:3.

В следващия кръг „акули-
те“ се изправят срещу отбо-
ра на „Несебър“ в морското 
дерби на 28 кръг.

„Черноморец“ влезе 
в първата четворка

„Акулите“ с класически 
резултат в Ямбол

ВОЛЕЙБОЛ

Николай Желязков: 
„Хебър“ бяха колектив, 
за разлика от нас
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Бургазлии имаха своите моментни проблясъци

Играчите на „Хебър“ се представиха добре и при блокадата

Николай Желязков

БаСКЕтБОЛ
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Дона МИТЕВА

Бургазлиите Нина Ван-
гелова и Красимир Мар-
чев „скриха шапката“ на 
журито в “България търси 
талант“. Те представиха 
феерия от музика, текст и 
светлини, с които омагьо-
саха. И получиха четири пъ-
ти „Да“  за красотата, която 
създадоха на сцената. 

Наслажденческите ус-
мивки на журито по вре-
ме на изпълнението им и 
аплодисментите след това 
доказаха колко много се 
понрави то. 

Красимир е авторът на 
музиката, костюмите и мул-
тимедията, а стихотворени-

ята са дело на красивата и 
нежна Нина.

“Все едно гледам клип, 
обаче на живо, което 
е много яко!” каза Ицо 
Хазарта.

Като „много шантаво и 
много феерично“ опреде-
ли изпълнението Любен 
Дилов – син.

Техният космически пър-
форманс, който бе пуснат 
в социалната мрежа от 
Красимир, събра много 
поздравления от техни 
приятели, а и от непозна-
ти, които определено ха-
ресват изпълнението им. 
А пожеланията на всички 
са да продължат напред в 
риалити формата.
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В „Страх“ се 
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„Черноморски фар“

„Забраненото шоу на 
Рачков“ провокира и тази 
неделя зрителите на NOVA 
с интересни гости, скечо-
ве, вълнуващи разговори 
и емоционални музи-
кални изпълнения. 
Темата на шестото 
предаване: „Бъл-
гарска работа“ 
– поднесе нова 
доза смях и ус-
мивки в люби-
мото шоу“, пише 
„Вести“.

Специален гост на 
Димитър Рачков бе 
футболната легенда и 
носител на престиж-
ната награда „Златна 

топка“ Христо Стоичков. 
Искрен разговор, много 
подаръци и необичайна 
изненада белязаха гос-
туването на звездата. На 
сцената на „Забраненото 
шоу на Рачков“ той споде-
ли за детските си мечти, 
за началото на професио-
налната си кариера, сила-
та на дисциплината и по-
дадената ръка. Стоичков 
донесе много подаръци на 
Димитър Рачков, сред ко-
ито и копие на „Златната 
обувка“. В края на участи-
ето си дойде и моментът 
за специалната изненада 
– в студиото влязоха две-
те дъщери на Стоичков - 
Мика и Христина, както и 
внучката му Миа. 

„Да държиш внуче е по-
хубаво от това да държиш 
„Златната топка“, развъл-
нувано сподели Христо 
Стоичков.

Актьорите Юлиян Вер-
гов и Захари Бахаров бе-

лязаха неделната вечер 
с чаровното си присъст-
вие. Захари Бахаров бе 
предизвикан от водещия 
да познае значението 
на думи от „Рачков Реч-
ник“, които зрители на 
предаването споделиха 
във страницата на „Заб-
раненото шоу на Рач-
ков“. Юлиян Вергов пък 
имаше истинска актьор-
ска задача – да пресъз-
даде, заедно с Димитър 
Рачков, култови сцени 
от българските филми 
„Дами канят“, „Оркестър 
без име“, „Куче в чекме-
дже“, „Опасен чар“, „Баш 
майсторът“.

В изключителни музи-
кални изпълнения в шоуто 
се включиха Тихомир и 
Владислава Христозови, 
хорът на Ваня Монева, 
ансамбъл „Чинари“ и гру-
па „Етнотикс“. За уюта на 
всички гости се погрижи 
готвачът Таньо Шишков, 
който изненада с интерес-
ни ястия от българската 
кухня. Финалът на шоуто 
също бе запомнящ се с 
общо изпълнение на „Моя 
страна, моя България“ от 
Маргарита Хранова, Де-
си Добрева, Дидо от D2 и 
Стефан Илчев.

„Забраненото шоу на 
Рачков“ на 25 април от 
20:00 по NOVA ще е с те-
ма „Живот в мрежата“, а 
на сцената зрителите ще 
видят TikTok явлението 
Баллан, Слави Дъ Кла-
шърс, Китодар Тодоров 
и бъдещата майка Мария 
Илиева.

 Да държиш внуче е по-хубаво от 
това да държиш „Златната топка“

Стоичков в „Забраненото шоу на Рачков“:

Мария Бакалова 
урежда майка си  

с място за Оскарите 

Бургазлии  
„скриха шапката“ 

на журито  
в „България  

търси талант“

Водещият и Юлиян Вергов 
пресъздаваха сцени от 
култови БГ филми

WWW.faragency.bg

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

смарт устройства
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