
с
т
р
. 
3

Год. XXXV бр. 32/8249/ Бур гас, 23-26 април 2021 г.

Це на 1.00 лв. www.faragency.bg

Пристанище Бургас 
вече има „сърце“

Бургас се превръща  
в снимачна площадка

4 Пет филма и два сериала 
кандидатстват за  

финансиране от Общината

4 Сред продукциите има 
такива, които не се реализираха 

миналата година
Георги РУСИНОВ

Община Бургас и тази година продъл-
жава практиката с финансиране на фил-
ми и сериали, които ще се снимат изцяло 
или частично в морския град. Средствата 
обаче са наполовина по-малко от мина-
логодишните. Предвидени са 80 000 лева 
от бюджета, докато през 2020-а бяха 

160 000 лева. Тази година за финанси-
ране се борят пет филма и два сериала, 
става ясно от писмо на заместник-кме-
та Диана Саватева до Общински съвет – 
Бургас. Някои от продукциите са същите, 
които кандидатстваха през 2020-а, но по-
ради една или друга причина не започна-
ха снимки, като пандемията от коронави-
рус бе основен виновник за това.
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Южните ни съседи се хвалят  
с естествен аквариум за дайвинг
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Следващият брой на вестник „Черноморски 
фар“ ще излезе на 27 април

Невена Басарова-Дичева, Първа Детска академия за добри обноски:

ако предстои битка за черно 
море, България къде стои, 
пита черноморски инстиут

4-5u

И ТОВА ЛЯТО

Не бива да забравяме, че животът  
не е само виртуален, но и реален 

Cy
 an

M
a g

en
 ta

Ye
l lo

w
Bl

ac
k



Чф2 23-26 АПРИЛ 2021

Н
о

в
и

н
и Хотелиери са притеснени 

Ина ПЕТРОВА 

Туристически сезон 
под заплаха – така хоте-
лиери определят лято 
2021 за Обзор. Причи-
ната са нерешени про-
блеми с инфраструкту-
рата на плаж „Юг“ сед-
мици преди да посрещ-
нат първите летовници. 
От морските бури е раз-
рушена крайбрежната 
алея, а важен колектор 
под нея е разрушен. Та-
ка, при запълване на 
базите отпадни води мо-
гат да се излеят на пла-
жа и в морето, опасяват 
се в градчето.

„Този проблем не е от 
вчера, той е от 2020 го-
дина. Вследствие на бу-
ри морето излиза, зана-
ся стълбището, оттам се 
появява този голям ров 
и пропадане на шахти. 
Миналата година ми-
нистърът на туризма 
Марияна Николова ин-
спектира мястото и ос-
тана изненадана, че не 

са предприети мерки. 
За съжаление като се 
прехвърля топката, ре-
зултатът е видим и се-
га“, споделя хотелиерът 
Елена Груева. Тя допъл-
ва, че са подавани сиг-
нали, но и тази година 
старите проблеми про-
дължават да стоят на 
дневен ред. В момента 
тя и нейни колеги под-
готвят жалба до Минис-
терството на туризма. 
„Дори на нисък процент 
заетост, тази шахта про-
пада, допускаме, че мо-
же би ще има някакво 
изтичане на фекални 
води. Освен това ми-
ризмата от тази шахта е 
наистина непоносима, 
не е приятно гостите на 
плажа да усещат мириз-
ма на фекалии“, казва 
още Груева, чийто хотел 
е в района. 

Там се намират и го-
лемите детски лагери, 
чиито бази ще започнат 
да се пълнят в края на 
май – началото на юни. 

„Там минават около 
8-10 000 деца, реално не 
могат да стъпят на пла-
жа от железа и от бето-
ни. Това нещо трябва да 
бъде спешно отремон-
тирано“, посочва и кме-
тът на Обзор Христо 
Янев. 

Притеснен e и конце-
сионерът на плаж „Об-
зор Юг“ Сергей Иванов. 
Той разказва, че от бли-
зо 10 години ремонти-
рат сами алеята, но от 
две години нямат вече 
тази възможност. „Това 
е задължение на Общи-

ната и не е малка инвес-
тиция. Колекторът ми-
нава под цялата алея и 
всеки момент може да 
кипне и да влиза в мо-
рето. Сега няма про-
блем, но базите са праз-
ни. В момента, в който 
дойдат туристите ще ви-
дят грозна гледка“, ко-
ментира Иванов. Той 
недоумява защо досега 
не са взети мерки. „Се-
зонът започва след 10 
дни, сега тепърва ще се 
търси изпълнител на ре-
монта. Още не е подпи-
сан указът за отделяне 

на Обзор затова анга-
жиментът е на Община 
Несебър“, посочва още 
концесионерът. 

Кметът на Обзор Хрис-
то Янев е убеден, че Об-
щината ще реагира и ще 
изпълни подготвения 
проект. „Миналата годи-
на се направи една ка-
нално-помпена станция, 
но в другата част има 
проблеми. Това е бомба 
със закъснител, пред-
стои риск от затваряне 
на плажа, което ще убие 
сезона за няколко годи-
ни. Очаквам община Не-

Георги РУСИНОВ

Семейството и близки-
те на загиналия от коро-
навирус д-р Живко Радев 
инициират подписка за 
поставянето на негов па-
метник. Завеждащият 
„Хирургия“ в МБАЛ „Ма-
джуров“ лекар изгуби 
битката с коварната бо-
лест в края на 2020-а. 

Докладна с искане от 
лекари за изграждането 
на паметник на д-р Радев 
бе входирана от Веселин 
Пренеров и разгледана 
на предната сесия на Об-
щински съвет – Бургас, 
но не бе приета, тъй като 

според част от общин-
ските съветници тя не е 
била придружена с под-
писка от минимум 1000 
души. Съветниците пред-
ложиха отлагането й за 
следваща сесия.

Семейни приятели обяс-
ниха пред наш репортер, 
че затова съпругата на 
лекаря – педиатърът д-р 
Златина Радева, която за-
вежда отделението по пе-
диатрия в МБАЛ „Маджу-
ров“ сега се заема със съ-
бирането на подписите.

Подписката може да 
бъде подкрепена в бол-
ница МБАЛ „Маджу-
ров“.

4 Отпадни води може  
да се излеят на плажа в курорта

4 От Община Несебър са 
финансирали проект за ремонт 
на крайбрежната алея

Събират подписи за 
изграждането на паметник 

на загиналия д-р Радев

Георги РУСИНОВ

Всички общопрактику-
ващи лекари на терито-
рията на област Бургас 
разполагат с ваксините 
на „Астра Зенека“ и 
иРНК ваксини за запи-
саните пациенти от тях-
ната пациентска листа - 
лица над 65 години с хро-
нични заболявания. То-
ва информират от РЗИ-
Бургас.

Освен при личните ле-
кари от Здравната ин-
спекция съобщават, че 
за всички желаещи над 
65-годишна възраст с 
хронични заболявания, 
онкоболни, транспланти-
рани, пациент на хемо-
диализа и пациенти с ав-
тоимунни заболявания 
са осигурени коридори 
за ваксиниране с „Астра 
Зенека“ и иРНК ваксина 
в следните лечебни за-
ведения в областта: 
КОЦ-Бургас, МБАЛ Кар-
нобат, ДКЦ 1, ДКЦ 2, 
МДЦ „Вива“, МЦ „Св. Ни-
колай Чудотворец“, МЦ 

2, МЦ „Бургасмед“, МЦ-
ОМЦ Царево, МЦ Помо-
рие, МЦ Айтос и МЦ Ру-
ен в работното време на 
съответното лечебно за-
ведение.

Продължава да функ-

ционира „зелен кори-
дор“ за желаещите да се 
имунизират  с 
AstraZeneca. Имуниза-
ции ще се извършват в 
следните кабинети: МЦ 
„Св. Николай Чудотво-

рец“ на територията на 
УМБАЛ-Бургас – дено-
нощно; РЗИ-Бургас – от 
понеделник до петък 
09:00-16:00; КОЦ-Бургас 
– събота и неделя от 
09:00 до 16:00.

Продължават да работят „зелените коридори“

Три общини в областта 
вече са без ковид 

Георги РУСИНОВ

111 са новите случаи 
на ковид в Бургаска об-
ласт, показва справка 
на „Черноморски фар“ в 
РЗИ-Бургас. 62 са в об-
щина Бургас. Следват 
Приморско и Поморие с 
по 9, Карнобат – 8, Несе-

бър и Средец – 5, Айтос и 
Руен – 4, Созопол – 3, 
Царево – 2. В три общи-
ни няма регистрирани 
нови случаи на заболе-
ли. Това са Камено, Сун-
гурларе и Малко Търно-
во.

В болница са приети 21 
души, като няма пациен-

ти в тежко състояние и 
реанимация. Останалите 
се лекуват в домашни 
условия. Сред новите 
случаи няма заболели 
учители и ученици. Зара-
зен с ковид е един ме-
дик.

8 души са починали, 
като общият им брой за 

областта става 892. 
Общо за област Бургас 

случаите с регистрирани 
положителни проби за 
COVID-19 към момента 
са 25 877 лица. Излеку-
вани са 18 549 лица. Хос-
питализирани - общо 393 
пациенти. На домашно 
лечение са 6043 лица.

Личните лекари са заредени с ваксини
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„Черноморски фар“

Кметът на община Бур-
гас Димитър Николов и ди-
ректорът на бургаското 
пристанище Диян Димов 
посетиха Клуба на пенсио-
нера към Пристанище Бур-
гас. Обсъжданите теми с 
хората от третата възраст 
бяха в няколко направле-
ния. Да се напомни отново 
за спазване на стриктните 
мерки за предпазване от 
COVID-19 и предстоящите 
в тази връзка проверки от 
РЗИ-Бургас. Направена е 
организация, чрез Общи-
ната желаещите членове 
на пенсионерските клубо-
ве да си направят ваксина-
ция, в разкритите за тази 
цел кабинети. Община Бур-
гас ще съдейства и при из-
бор на преглед от водещи 
в България лекари и специ-
алисти. 

Кметът Николов припом-
ни, че и през тази година 
бургаските пенсионерски 
клубове ще получат въз-
можност да кандидатстват 
за финансиране на култур-
ни изяви, пътувания, учас-
тия в концерти, ушиване на 
народни носии и развива-
не на художествена само-
дейност. Финансовото под-
помагане е част от старти-
ралата през миналата го-
дина общинска програма – 
„Активни пенсионери“. 

Председателят на клуба 

на пристанищните пенсио-
нери Стоя Янчева предста-
ви дейността на клуба, кой-
то е един от най-активните 
и разпознаваеми не само 
в Бургас. Тя благодари на 
изпълнителния директор 
на пристанището Диян Ди-
мов, за неотменната под-
крепа на тяхната дейност и 
творчески изяви, без която 
животът на членовете на 
клуба нямаше да е наситен 
и разнообразен. 

Връзката между Приста-

нище Бургас и клуба на 
пенсионера е здрава, а 
подкрепата е двустранна, 
сподели директорът на 
порта Диян Димов. Той 
представи най-новата ини-
циатива на ръководството 
на Бургаското пристани-
ще, свързана със Светов-
ния ден на земята, който 
тази година е под мотото 
„Бъди гласа на природа-
та!“. 

„В Зоната за свободен 
достъп - до детската пло-

щадка е монтирано съоръ-
жение, в което да се съби-
рат пластмасови капачки. 
Целта е да пазим от замър-
сяване природата, но и да 
възпитаваме към това най-
малките наши съгражда-
ни“, посочи Димов. Един от 
малчуганите на детската 
площадка се присъедини 
към него заедно да пуснат 
първите капачки в „сърце-
то” на пристанище Бургас. 

Сред първите, които има-
ха възможност да поставят 
събрани за рециклиране 
капачки бяха и членовете 
на клуба на пенсионера 
към Пристанище Бургас. 
Тяхната креативност отно-
во пролича, като промени-
ха посвоему мотото на све-
товната кампания на: „Ние, 
нашите деца, внуци и пра-
внуци сме гласът на приро-
дата!”   

„Сърцето” на пристани-

ще Бургас очаква посети-
телите на Зоната за свобо-
ден достъп. Така всеки, 
който се наслаждава на 
прекрасните морски глед-
ки, може с действия да по-
каже загриженост за на-
шия единствен дом - пла-
нетата Земя. Със сред-
ствата от събраните пласт-
масови отпадъци ще бъдат 
подкрепяни различни бур-
гаски каузи, насочени в 
помощ на децата.

Таксата на то
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за туристическия сезон в Обзор
себър да направи ава-
риен ремонт, и то до ме-
сец, трябва да се дейст-
ва отговорно и бързо“, 
подчертава градоначал-
никът.

Според него е нор-
мално върху проблема 
да рефлектира и казу-
сът с отделянето на Об-
зор като самостоятелна 
община. „Ние все още 
сме в община Несебър, 
всички приходи влизат 
в общината и би трябва-
ло тя да поддържа ин-
фраструктурата“, допъл-
ни Янев. 

От Община Несебър 
информираха, че са фи-
нансирали проект за ос-

новен ремонт на край-
брежната алея и приле-
жащата й инфраструк-
тура. Издадени са необ-
ходимите разрешения 
за строеж за обекта, 
който се изпълнява в 
два етапа. Първият етап 
– Реконструкция на Ка-
нално-помпена стан-
ция-1 и прилежаща тех-
ническа инфраструкту-
ра, е приключил мина-
лата година и е финан-
сиран от ВиК и Община 
Несебър.

В момента Общината 
подготвя процедура по 
избор на изпълнител на 
втория етап  – Авариен 
основен ремонт на глав-

ния канализационен ко-
лектор. Предвижда се 
нова подпорна стена, 
разположена на място-
то на съществуващата. 
Необходимостта от пре-
махване на старото съ-
оръжение е следствие 
от неколкократните ава-
рии, пропадания, срут-
вания, както и от преми-
наването на тежка ме-
ханизация по алеята 
през последните годи-
ни, казват от админи-
страцията. Предвижда 
се и реконструкция на 
алейното осветление, 
нов предпазен парапет 
и подмяна на съществу-
ващата настилка.     

Пристанище Бургас вече има „сърце“

Три общини в областта 
вече са без ковид 

Дона мИТЕВА

В края на март 789 лица 
работят по действащите 
договори  по проект „Зае-
тост за теб“ в област Бур-
гас. Това сочи справка от 
Дирекция „Регионална 
служба по заетостта“ – 
Бургас.

Продължава приемът на 
заявления от работодате-
ли по този проект, който 
стартира в началото на 
юли 2020 г. и беше изме-
нен и допълнен през но-
ември. 

Проектът е насочен към 
работодатели от реалния 
сектор, отговарящи на ус-
ловията за получаване на 
минимални помощи, които 
искат да наемат безбра-
ботни лица, регистрирани 
в бюрото по труда, и да 
получат субсидиране за 
срок до 6 месеца в раз-
мер на минималната ра-
ботна заплата месечно за 
назначено лице. 

Допустими работодате-
ли са и общинските пред-
приятия. 

Георги РУСИНОВ

Специална временна ко-
мисия ще нищи почетните 
граждани на Бургас. Това 
става ясно от докладна за-
писка, входирана от Посто-
янната комисия по култура и 
читалищна дейност. В доку-
мента се посочва, че е в ко-
мисията е постъпило предло-
жение от ОЗБГ да се прера-
згледа списъкът с почетните 
граждани на Бургас и на оне-
зи, които не отговарят на ус-
ловията, да бъде отнето ви-
сокото отличие. 

Припомняме, че в първата 
сесия за 2021-ва Общински 
съвет – Бургас прие промени 
в Наредбата за символиката 
и отличията на Община Бур-
гас, сред които бе и възмож-
ността за отнемане на зва-
нието „Почетен гражданин“. 
Така че бургазлии, които „са 
политически представители 
на военни или тоталитарни 
режими, или са били такива 
в миналото“ може скоро да 
се простят с почетните си 
звания.

„Тъй като темата вече е 
била дискутирана в кулоа-

рите на Общинския съвет, 
бе изразено мнение, че мо-
же да се създаде временна 
комисия с широко предста-
вителство, която да има 
конкретна задача и да даде 
конкретни отговори. На ко-
мисията да бъде възложено 
да прегледа всички удосто-
ени личности, да прецени 
какви са заслугите им за 
града, жителите му и да 
предложи решение на об-
щинските съветници. До-
пълнено бе, че дори може 
да се организира общест-
вено обсъждане по поста-
веното от „Организация за 
закрила на българските 
граждани“ запитване“, се 
посочва в докладната за-
писка от Културната коми-
сия.

От докладната не става яс-
но от колко членове да е ко-
мисията. Тепърва предложе-
нието ще бъде разгледано в 
заседанията на комисиите в 
Общински съвет – Бургас. 
При одобрение от местния 
парламент специалната вре-
менна комисия ще има срок 
от 1 месец за изпълнение на 
поставената задача.

789 лица работят 
по „Заетост за теб“

Започва ли чистка 
сред почетните 

граждани на Бургас
Специална комисия ще решава да отнема 

ли отличията на вече наградени



Георги РУСИНОВ

Община Бургас и тази годи-
на продължава практиката с 
финансиране на филми и се-
риали, които ще се снимат из-
цяло или частично в морския 
град. Средствата обаче са на-
половина по-малко от мина-
логодишните. Предвидени са 
80 000 лева от бюджета, до-
като през 2020-а бяха 160 000 
лева. Тази година за финанси-
ране се борят пет филма и два 
сериала, става ясно от пис-
мо на заместник-кмета Диана 
Саватева до Общински съвет 
– Бургас. Някои от продукции-
те са същите, които кандидат-
стваха през 2020-а, но поради 
една или друга причина не за-
почнаха снимки, като панде-
мията от коронавирус бе ос-
новен виновник за това. 

Кои продукции 
подкрепиха 
съветниците и с 
колко през 2020-а?

Припомняме, че Общински 
съвет – Бургас гласува сред-

ствата на сесията през фев-
руари 2020-а – малко пре-
ди началото на пандемията 
в България. Първоначално 
средствата бяха в размер 
на 100 000 лева, но впослед-
ствие с допълнителна доклад-
на бяха добавени още 60 000 
лева. Идеята бе да могат да 
бъдат подкрепени всички 
6 проекта, които кандидат-
стваха тогава – 4 филма и 2 
сериала. 

Подкрепен с пари от об-
щинския бюджет бе „Голата 
истина за група Жигули“, 
който в момента жъне успех 
по родните киносалони. За 
тази продукция, която освен, 
че се снима в Бургас, има и 
двама бургазлии сред глав-
ните герои – Михаил Билалов 
и Димитър Рачков, бяха от-
делени най-много средства – 
50 000 лева. 

Общинските съветници гла-
суваха още: 45 000 лева за вто-
рия сезон на сериала „Съни 
Бийч“; 25 000 лева за друг се-
риал – „Аз и моите жени“; 
25 000 лева за игралния филм 
„Завръщане 2“ и 15 000 лева за 
игралния филм „Животински 
бесове“.

Филмите и 
сериалите, които  
ще се снимат в 
Бургас през 2021-ва

Както вече посочихме, тази 
година проектите, искащи фи-
нансиране, са пет филма и 
два сериала. Ето и кои са те 
според входираното писмо 
на заместник-кмета Диана 
Саватева:

1. Проект за пълнометра-
жен игрален филм е работ-
но заглавие „Абсолютно до-
верие“

Сюжетът има за цел да мо-
тивира и вдъхнови. Той раз-
казва за уроците, които една 
майка иска да предаде на сво-
ята дъщеря, за да я напра-
ви силна, волева и независи-
ма. Това е филм с кауза, кой-
то освен разпространение в 
кината, ще бъде част от пъту-
ващо кино в различни градо-
ве в България и сред българ-
ските общности по цял свят. 
Той ще бъде разпространен и 
през стрийминг платформи с 
над 40 милионна аудитория и 
ще има телевизионна преми-
ера в една от най-гледаните 
национални телевизии.

Режисьор на продукция-
та е Мартин Макариев, сце-
нарист - Борислав Захариев, 
продуцент - Яна Маринова, 
актьори - Яна Маринова, 
Луиза Григорова, Владимир 
Зомбори. 

Бургас е избран като дес-
тинация за осъществяване 
на снимките, заради хариз-
мата, очарованието и кул-
турната стойност на града. 
Любовта между героите на 
Луиза Григорова и Владимир 

Зомбори се ражда 
именно на фона на 
Морската градина 
и прекрасния бур-
гаски плаж. Бургас 
ще бъде предста-
вен като бързо 
развиващ се, мо-
дерен град, където 
младите хора ра-
ботят, срещат се и 
се влюбват. Град, 
който вдъхновява и 
предразполага чо-
век да покаже най-
доброто от себе 
си. По този начин 
град Бургас се пре-
връща в участник 
в действието на 
филма.

2. Проект за 
заснимане на се-
риал, комедийна 
драма, сезон 1, 
6 епизода по 54 
минути с работ-
но заглавие „Аз и моите 
жени“, който ще се излъч-
ва по БНТ

Сериалът ще засегне основ-
ни теми като: изкушенията на 
съвременния живот, редни и 
нередни желания, свръхпред-
лагане и свръхпотребление, 
истинското щастие. Ще пока-
же град Бургас като модерно 
и готино място за живеене, ще 
съдържа сцени, които ще по-
кажат красивите места в гра-
да, герой-екскурзовод, който 
ще покаже градските забеле-
жителности, възможност за 
включване на специфични ло-
кации и събития. Сюжетът ще 
се развива в модерна болни-
ца, която ще представи Бургас 
като град с развита медици-
на. В главните роли са при-
знати родни актьори, сред 

които: Радина Кърджилова, 
Захари Бахаров, Йоана 
Темелкова, Филип Аврамов, 
Теодора Духовникова, Луиза 
Григорова,  Александър 
Сано.

3. Проект за пълнометра-
жен игрален филм с работ-
но заглавие „Бъди до мен“

Жанрът на филма е драма. 
В същото време той съдържа 
в себе си лекия и топъл роман-
тизъм, който чупи рамката на 
сивия емоционален нюанс на 
драмата. Филмът разказва за 
възрастен художник, който се 
събужда в дървена лодка на-
сред морето, без никакви спо-
мени кой е.

Единственото нещо, кое-
то има в себе си, е едно пис-
мо, което тепърва ще отвори 
да прочете.

За героите морето и родни-
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И това лято Бургас се превръща  

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – 
БУРГАС ” ЕООД – ГР. БУРГАС

ЗАПОВЕД № 39/21.04.2021 година

На основание чл.13,т.6 и чл.18, ал.2 от Наредба за ус-
ловията и реда за упражняване правата на собственост в 
търговски дружества, участието в граждански дружества 
и сключването на договори за съвместна дейност от Об-
щина Бургас във връзка с чл.57, ал.2, чл.59, Раздел ІІ и 
Раздел ІV от Наредба за придобиване, управление и раз-
пореждане с общински имоти и вещи

ОТКРИВАМ:
Процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ го-
дини на следния недвижим имот:

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ № 301, с площ от 34.20 кв. м., 
находящ се на ІІІ-ти етаж, на триетажната масивна сграда 
с административен адрес: бул. “Демокрация“ №94, цялата 
с площ от 877,5 кв.м., при граници на сградата: изток – 
бул. “Демокрация“, запад – вътрешен двор, север – “Бур-
медика“ ЕООД – гр. Бургас., юг – “Специализирана болни-
ца за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболя-
вания със стационар Бургас“ ЕООД, собственост на “ДКЦ 
ІІ-Бургас“ ЕООД – гр. Бургас за ползването му като обект 
за извършване на медико-диагностични изследвания, а 
именно: микробиологични, вирусологични и др. 

1. Начална тръжна цена: 
- за лекарски кабинет № 301 - месечна наемна цена, 

в размер на 567.72 /петстотин шестдесет и седем лева и 
седемдесет и две стотинки/ лева, без ДДС;

2. Стъпка за наддаване:
- за лекарски кабинет № 301, определена в размер на 

5 /пет/ на сто от началната тръжна цена, а именно: 28.39 
лева (двадесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) 
без включен ДДС.

3. Изисквания към кандидатите: Физическо или юри-
дическо лице, регистрирано като търговец по българско-
то законодателство или по законодателството на държа-
ва членка на Европейския съюз; Да няма парични задъл-

жения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Да-
нъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 
както и задължения към Община Бургас; Да не е в произ-
водство по несъстоятелност или ликвидация.

4. Критерии и метод за оценка на предложенията: 
„Най-висока предложена месечна наемна цена” в 

лева, без включен ДДС
5. Документи, които задължително следва да се 
съдържат в офертата за участие в публичен търг с 
тайно наддаване:
5.1. Заявление за участие в тръжната процедура – по 
образец, изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ - Бургас” 
ЕООД;

5.2. Декларация за приемане условията на търга и всич-
ки клаузи на проекто-договора за наем - по образец из-
готвен от управителя на „ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД;

5.3. Оригинал на документи за внесен депозит за учас-
тие и за закупена тръжна документация;

5.4. Удостоверение за актуално правно състояние на 
кандидата, в оригинал или нотариално заверено копие, 
с дата на издаване не по-рано от един месец преди по-
даване на офертата. В случай, че кандидатът е вписан 
в търговския регистър, същият е достатъчно да посочи 
ЕИК на кандидата. 

5.5. Декларация (свободен текст), че кандидата няма 
задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигу-
рителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато раз-
срочване или отсрочване на задълженията.

Преди сключване на договора, обявеният за спече-
лил търга представя оригинал на документ, издаден 
от съответните компетентни органи, за удостоверяване 
липсата на задължения по смисъла на чл.87, ал.6 от 
Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. 

5.6. Декларация (свободен текст), че кандидата няма 
задължения към Община Бургас, както и такива по неиз-
платени задължения по договори със същата. 

Преди сключване на договора, обявеният за спече-

лил търга представя оригинал на документ за липсата 
на задължения към Община Бургас. 

5.7. Декларация от кандидата (свободен текст), че по-
дадената от същия оферта ще бъде със срок на валид-
ност от 90 (деветдесет) календарни дни от нейното де-
позиране. 

5.8. Декларация (свободен текст) за направен оглед 
на обекта, предмет на публичния търг.

5.9. Наддавателно предложение, представляващо по-
сочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с 
които кандидатът предлага същата да бъде увеличена. /
посочената месечна наемна цена следва да бъде в лева, 
без включен ДДС/; 

Този документ следва да се постави в отделен за-
печатан непрозрачен плик, с надпис “НАДДАВАТЕЛ-
НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, подписан и надписан от канди-
дата с посочване на имената му, както и обекта, за 
който кандидатства, 

5.10. Заверено пълномощно, когато предложението се 
подава от пълномощник.

Всички приложени в офертата копия на документи, за 
които не е посочен начин на заверка, трябва да бъдат по-
дписани, съответно заверени с „Вярно с оригинала” от 
лицето, представляващо кандидата.

6. Търга ще се проведе от комисия, в състав от пе-
тима души – председател и четирима членове, еди-
ният от които правоспособен юрист.

7. Депозита за участие в тръжната процедура е, 
както следва: 

- за лекарски кабинет № 301 - в размер на 1703.16 
/хиляда седемстотин и три лева и шестнадесет стотинки/ 
лева, платими по банков път по сметка на “Диагностично-
консултативен център ІІ” ЕООД – гр. Бургас: ІBAN: BG95ST-
SA93001508019453, BІC: STSABGSF, БАНКА ДСК.

8. Документацията за участие в тръжната процеду-
рата се закупува от счетоводството на „Диагностично-
консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД /гр. Бургас, бул. 
“Демокрация” №94, ет.3, стая №316/, всеки работен ден, 
считано от датата на публикуване на заповедта за открива-
не на публичния търг с тайно наддаване, от 14,00 до 16.00 

часа. Цената на документацията за участие в процедурата 
е в размер на 30 /тридесет/ лева, с включен ДДС.
9. Офертите за участие в публичния търг с тайно наддаване 
се подават от кандидатите в срок до 10.05.2021г. 
включително, считано от датата на публикуване в поне 
един местен ежедневник, на съобщение за търга 
с минимално съдържание, включващо посочените 
в чл.61 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общински имоти 
и вещи, данни в местен ежедневник. Съобщение 
със същото съдържание се поставя и на видно място в 
сградата на „ДКЦ ІІ“ ЕООД в 3-дневен срок от издаване 
на заповедта за откриване на публичния търг с тайно 
наддаване. В случай, че за горепосочения търг не са 
подадени заявления, срокът ще бъде удължен с 14 дни 
със нова заповед. В случай, че след удължаване на 
срока, няма подадено нито едно заявление, управителят 
на „ДКЦ ІІ“ ЕООД, въз основа на доклад от председателя 
на тръжната комисия, със заповед насрочва повторен 
търг, с нова начална тръжна цена, намалена с 10% от 
първоначално обявената, като се извършат и съответните 
корекции в тръжната документация. При провеждане 
на повторен публичен търг, кандидатите подават нови 
заявления за участие, при спазване изискванията, 
посочени в заповедта за повторния търг. 

10. Оглед на обекта, предмет на търга може да бъде 
извършен всеки работен ден, считано от датата на пуб-
ликуване на съобщение за откриване на публичния търг, 
до изтичане на крайния срок за подаване на заявления-
та, от 10,00 до 11,00 часа, след представяне на документ 
за закупена тръжна документация. 

11. Търга ще се проведе на 11.05.2021г., а именно 
след изтичане на срока за подаване на заявления, от 
12,00 часа, в сградата на „Диагностично-консултативен 
център ІІ- Бургас” ЕООД– гр. Бургас, ул. „Демокрация” 
№94, ет.3, стая №310.

“ДКЦ II – БУРГАС” ЕООД 
УПРАВИТЕЛ:
(д-р ИЛКА БАЕВА)

• Пет филма и два сериала 
кандидатстват за финансиране 
от Общината
• Сред продукциите има 
такива, които не се реализираха 
миналата година

на
 д

ен
я

Те
м

а

Кметът Димитър Николов в компанията на режисьора Виктор Божинов (в средата), 
актьора Михаил Билалов (вляво) и заместник-кмета Диана Саватева (вдясно)

Башар Рахал (вляво) е един от кандидатите за субсидия с филма си „Завръщане 2“

Актрисата и продуцент Яна Маринова 
ще обяви каста за „Абсолютно дове-
рие“ при стартиране на снимките



ят дом са взаимно свързани. 
Бургас, или иначе казано род-
ният дом, е една от основни-
те теми във филма. В него ще 
се разгърне мотивът за кра-
сотата и величието на този 
разцъфтяващ град. За да бъде 
представено това по един раз-
личен и разчупен начин, геро-
ите ще се качат на лодка и ще 
акостират на Мостика през 80-
те години на XX век.

Режисьор и сценарист 
на филма е Тина Маркович. 
Стилът на заснемане ще бъде 
абстрактен и нестандартен, 
предвид факта, че главният 
герой е с прогресираща де-
менция. За по-голяма автен-
тичност някои от кадрите ще 
бъдат заснети в документа-
лен стил.

4. Проект за пълнометра-
жен игрален филм е работ-
но заглавие „Добрият шо-
фьор“, копродукция между 
България и Финландия

Филмът вече е спечелил 
вниманието и подкрепата 
на финландската продуцент-
ска компания Making Movies, 
както и на големите филмо-
ви институции в страната - 
Финландската филмова фон-
дация и Финландската нацио-
нална телевизия. Продукцията 
е подкрепена и от европей-
ската програма „Творческа 
Европа - Медиа“, както и от 
„Евроимаж“. От българска 
страна финансирането е оси-
гурено от ИА „Национален 
филмов център“.

Творческият състав на фил-
ма ще бъде изцяло български. 
Ключови фигури са: сцена-
рий — Константин Божанов и 
Тонислав Христов, режисьор 
— Тонислав Христов, опера-
тор — Орлин Руевски, ком-
позитор — Петър Дундаков, 
актьори - Малин Кръстев, 
Герасим Георгиев - Геро, 
Слава Дойчева.

Филмът разказва за труд-
ния и дълъг път на един мъж 
обратно към най-близките му 
хора — семейството, което е 
изоставил преди години. Това 
го учи на най-ценния урок — 
човечност и съчувствие към 
напълно непознати.

Последният снимачен пери-
од от филма ще се осъщест-
ви на територията на град 
Бургас.

5. Проект за пълно-
метражен игрален филм 
„Завръщане 2“

Режисьор: Ники Илиев, 
продуценти: Башар Рахал, 
Богомил Грозев, Ники Илиев, 
жанр: романтична комедия

Филмът с работно загла-
вие „Завръщане 2“ е продъл-
жение на „Завръщане“, кой-
то стана най-гледаният бъл-
гарски филм в кината за 2019 
г. Втората част ще е разказ 
с продължение за четирима-
та приятели, събрали се от-

ново след 25 години, този път 
на морето и именно в Бургас. 
Снимките ще се осъществят 
на емблематични локации в 
града и региона, като това е 
една прекрасна възможност 
Бургас да бъде представен 
по много красив и приятен 
начин пред над 2,5 млн. зри-
тели в България и по целия 
свят. Филмът, освен в кина-
та, ще бъде излъчен по 6ТВ 
в праймтайм, в много други 
държави пред преобладава-
що българска публика, но ще 
участва в редица фестивали 
по целия свят, след което ще 
бъде и качен свободно в он-
лайн пространството.

Проектът ще има послание, 
което ще накара зрителите ос-
вен да се забавляват и да си 
доставят удоволствие от глед-
ките на красивите български 
плажове и красивия Бургас, 
да се замислят за стойност-
ните неща, които ни заоби-
калят. Филмът ще засегне 
и проблема със социалните 
мрежи и какво влияние имат 
върху младежите и човешки-
те отношения. Актьорският 
екип е в състав: Александър 
Кадиев, Ники Илиев, Орлин 
Павлов, Башар Рахал, Диляна 
Попова, Евелин Костова, 
Бойко Кръстанов, Райна 
Караянева, Искра Донова.

Общ бюджет: 780 450 лв. 
(седемстотин и осемдесет 
хиляди четиристотин и петде-
сет лева).

Във Фейсбук Рахал обя-
ви, че снимки ще има и в 
Приморско и Поморие.

6. Предложение за пози-
циониране в сериен теле-
визионен филм със загла-
вие „Съни Бийч“

Възможности за позицио-
ниране: В първи сезон при-
съствието на града е в част 
от един епизод, доколко-
то в новия сезон действи-
ята в град Бургас за зна-
чително увеличени, как-

то и броят на епизодите. 
Позиционирането в новия 
сезон е изведено на по-ви-
соко ниво - съпоставено с 
най-модерните практики на 
западните ТВ продукции:

Beauty Shots: Общи кадри на 
атмосфера и знакови обекти и 
локации от Бургас (интериори/
екстериори), улавящи красо-
тата, развитието и напредни-
чавия дух на града. Същите се 
излъчват като кратки застав-
ки с надпис БУРГАС.

Сцени на представителни 
локации: Ситуираме герои-
те на открити и/или закрити 
знакови публични места, съо-
бразени със сценария, с про-
моционална цел - сцени на 
Пристанището и ЖП гара, съ-
пътстващи с Beauty Shots.

Специализирани сцени: 
сцена на „Публичен търг за 
продажба на хотел“ - с лока-
ция съдебна зала в Бургас, 
съпътстваща с Beauty Shots; 
Сцена на „Сватба“ на два-
ма от главните герои, които 
по избор биха могли да бъ-
дат венчани от кмета на об-
щина Бургас, съпътстваща с 
Beauty Shots.

7. Проект за пълнометра-
жен игрален филм с работно 
заглавие „Четири сезона“, 
копродукция на Франция, 
България, Германия и 
Великобритания

Четири отделни истории са 
вплетени в сюжета на фил-
ма и се заснемат от местни 
актьори на български, френ-
ски, немски и английски език. 
Всеки сезон се случва в оп-
ределено време и в отдел-
на страна, а темите, които ги 
обединяват, са отминаващо-
то време, женствеността и 
любовта. Сезонът, който ще 
представя България, е Лято. 
Темата е за двама души, кои-
то се срещат в мислите си и се 
връщат към историята на въл-
нуващата си лятна любов.

Сценарист и режисьор от 

българска страна е Ванина 
Кондова, тя играе и главна-
та роля, заедно с актьора 
Леонид Йовчев. Предвижда 
се българската част на фил-
ма да се заснеме на тери-
торията на община Бургас и 
региона. Необходима е под-
крепа по отношение на про-
дукционните разходи по вре-
ме на снимачния период (на-
еми, транспорт, храна), пре-
доставените средства, за ко-
ито впоследствие ще бъдат 
използвани изцяло на мест-
но ниво.

Важно уточнение 

е, че част от актьорските 
състави може да не са същите 
като обявените, тъй като са в 
процес на изясняване. В пис-
мото на заместник-кмета сред 
главните роли в „Абсолютно 
доверие“ бе посочен Захари 
Бахаров. Актрисата и проду-
цент Яна Маринова направи 
уточнение чрез пресцентъра 
на Община Бургас, че все още 
не е ясно, кой ще е главният 
герой и че той ще бъде обя-
вен при стартиране на сним-
ките. За „Черноморски фар“ 
продуцентът на „Аз и моите 
жени“ Краси Ванков обясни, 
че има грешки в посочения ак-
тьорски състав и тепърва ще 
уточнява детайлите с Община 
Бургас.

Предстои Постоянната ко-
мисия по култура и читалищ-
на дейност да се събере и 
на свое заседание да преце-
ни и предложи кои продук-
ции да бъдат финансирани и 
с колко. По-малкото средства 
тази година се обясняват с 
това, че като цяло бюджетът 
на Община Бургас е оптими-
зиран заради пандемията и 
насочен в най-важните сфе-
ри в момента - здравеопаз-
ване, образование и социал-
ни дейности. 
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в снимачна площадка

Три месеца Бургас ще е на телеви-
зионния екран. Това заяви пред ре-
портер на „Черноморски фар“ про-
дуцентът на хитовия сериал „Съни 
Бийч“ Васил Булянски. Потърсихме го 
във връзка с проектите, които канди-
датстват за финансиране от Община 
Бургас. „Съни Бийч“ е сред седемте 
продукции.

„Ние и миналата година бяхме одо-
брени за финансиране. Надяваме се 
отново да получим и тази година“, 
каза продуцентът.

Булянски и екипът му смятат, че 
Бургас и регионът са интересни не 
само от туристическа гледна точка, 
но и от чисто човешка.

„Много съдби са се решили тук и 
много хора имат спомени, били те 
добри или лоши, които са остана-
ли в душите им. Затова си мисля, че 

Бургас не е просто някаква дестина-
ция, а е съдба. Случват се всякакви 
работи тук и това място е уникално“, 
поясни той.

Продуцентът на „Съни Бийч“ обе-
ща, че във втория сезон Бургас и за-
бележителностите му ще бъдат пока-
зани по възможно най-добрия и ин-
тересен начин. 

„Най-култовите места ще са на пре-
ден план, за да може човек винаги 
да разбере, че това е този град и да 
изплуват лични спомени за различ-
ни преживени ситуации. Говорим за 
Моста, Морската градина, Морска 
гара и други емблематични места 
като централните улици „Богориди“ 
и „Александровска“. Имаме ситуа-
ции, които ще бъдат в самия Бургас 
и са интересни. По-голямата част 
ще бъдат преходни кадри и ще пре-

насяме зрителя да разбира, че си-
туацията, действията и сюжетната 
линия са на територията на Бургас. 
Сериалът ще се излъчва около 3 ме-
сеца в ефир, което означава, че три 
месеца ще виждаме най-доброто от 
Бургас и Южното Черноморие“, по-
сочи още Булянски.

Председателят 
на Постоянната 
комисия по кул-
тура  и  чита -
лищна дейност 
Веселин Пренеров 
о б я в и  п р е д 
„ Ч е р н о м о р с к и 
фар“, че до края 
на април ще изля-
зат с решение кои 
от седемте проек-
та ще бъдат финан-
сирани и с колко. 
В понеделник се е 
състояло предста-
вянето на всяка 
една от продукци-
ите от техните ре-
жисьори и проду-
центи.

„Това ще е тре-
та сесия, на ко-
ято ще гласува-
ме финансиране 
на филми и сериали. Първата беше с филма „Петя за мо-
ята Петя“. След това миналата година отново гласувахме 
средства за финансиране на продукции, които се снимат 
в Бургас. Тази година сумата е наполовина заради извън-
редната обстановка и оптимизираният бюджет на Община 
Бургас. Въпреки това имаше 7 проекта, които режисьори-
те и продуцентите ни представиха онлайн, бяха във видео-
връзка с нас. Всеки имаше по 20 минути време за презен-
тация“, заяви Пренеров.

Защо Бургас?

Защо има такъв интерес към снимане на филми и сери-
али в Бургас? Председателят на Културната комисия е ка-
тегоричен, че всеки един от екипите на продукциите е по-
сочил няколко причини.

„Първо заради преобразения Бургас през последните 10 
години. Това съвсем откровено го заявиха режисьорите и 
продуцентите и няма грам куртоазия. Второ заради атмос-
ферата на града, специфичното лято – млади хора, енергия, 
фестивали, концерти. Изобщо има един друг облик градът 
тогава. И това търсят екипите на продукциите – да впишат 
своите сценарии в летния Бургас. В крайна сметка търсят 
и географските особености – снимки покрай морето. И не 
на последно място търсят и новите дестинации и добре по-
знатите стари – Морска гара, Морската градина, историче-
ските дадености на града. Тази комбинация прави Бургас 
привлекателен за снимки“, посочи той.

От представянето на продукциите Пренеров изрази лич-
ното си мнение, че наистина има заглавия, които си стру-
ват.

„Като цяло са обещаващи проекти. Има две междуна-
родни копродукции, които са избрали Бургас за своя ло-
кация за снимките. Надявам се да имаме възможност да 
помогнем на колкото можем повече продукции. Това е 
световна практика – градове като Бургас да се реклами-
рат чрез кинопродукции. Показват се емблематични мес-
та от града, бургазлии са участници във филмите и сери-
алите“, каза той.

Максимална реклама на града – цел 
на финансирането

Както вече стана ясно част от седемте заглавия бяха одо-
брени за финансиране и миналата година. Тъй като не са 
започнаха снимки, най-вече заради пандемията, и не са 
могли да усвоят парите, които им бяха гласувани, сега кан-
дидатстват отново. Сред тях са двата сериала „Съни Бийч“ 
и „Аз и моите жени“, филмът „Завръщане 2“.

„Има Закон за държавния и общински бюджет, който каз-
ва, че пари, които не са усвоени в рамките на финансова-
та година, т.е. до 31 декември, няма как да се прехвърлят 
автоматично. Затова тези продукции кандидатстват отно-
во за финансиране. Всички филми започват снимки в края 
на май, началото на юни. Много е рано да се каже коя про-
дукция колко пари ще получи. Зависи от мащаба на финан-
совата помощ, която тази година е ограничена, както ка-
захме. Дали ще бъде на всички, или ще изберем продук-
ции, които се открояват, най-важното, което ще търсим, е 
максималното възможно участие на града. Търсим макси-
мална изява за представяне и реклама на Бургас“, уточ-
ни Пренеров.

Отзвук от „Голата истина за група Жигули“

Като успешен пример за финансиране от страна на 
Община Бургас е филмът, който се превръща в хит – „Голата 
истина за група Жигули“. Според Веселин Пренеров отзву-
кът е прекрасен и неповторим. По-голяма част от действи-
ето се развива именно в Бургас.

„Самият факт, че при нас имаше четири предпремиери – 
две повече от обявените първоначално, е достатъчно крас-
норечив. В София НДК се изпълни максимално, според про-
тивоепидемичните мерки. От няколко дена филмът тръгна и 
по кината, където също жъне успех. Има очаквания песните 
от филма да се превърнат в летните хитове за този сезон. 
Саундтракът е изключително сполучлив, звучи добре и мо-
дерно“, заяви председателят на Културната комисия.

Виктор Божинов, който е режисьор на филма, и бургаз-
лията, който играе главната роля - Михаил Билалов, са уве-
рили, че и занапред Бургас остава част от техните твор-
чески планове.

Три месеца градът ще е 
на телевизионния екран

Веселин Пренеров:  
До края на април ще стане 

ясно коя продукция 
подпомагаме

Един от филмите, който получи финансиране през 2020-а – „Голата истина за гру-
па Жигули“ бе сниман основно в Бургас и в момента е хит в кината

Васил Булянски, продуцент на „Съни Бийч“: 



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Дона МИТЕВА

Профилът на алтерна-
тивния турист изглежда 
така: Той е човек с по-
високи доходи и образо-
вание. Има добро само-
чувствие, уважава при-
родата и до голяма сте-
пен е екологично грамо-
тен. Знае какво иска от 
своята почивка, силно 
социален е и при въз-
можност избира да се 
докосне до локалното и 
местното както като пре-
живявания и емоции, та-
ка и като гурме. Този об-
раз не е константен и 
може да бъде и допъл-
ван. Той е следствие от 
новата среща между 
участниците в проекта 
„Алтернативни видове 
туризъм – предпоставка 
за повишаване устойчи-
востта на туристическия 
бизнес в трансграничния 
регион“, който се реали-
зира от двете търговско-
промишлени палати – на 
Бургас и турския град 
Кешан. 

При стриктно спазване 
на всички противоепиде-
мични мерки за провеж-
дане на срещи на закри-
то на участниците бяха 
представени регионите 
на Бургас и Кешан и въз-
можностите, които те 
предлагат за съвместно 
развитие на алтернати-
вен туризъм от двете 
страни на границата.

Бургазлии като дома-
кини определиха присти-
гането на турската деле-
гация, въпреки ограниче-
нията, свързани с панде-
мията, като истински ге-
роизъм. А интересът към 
темата – като още едно 
доказателство, че от по-
добни разработки, които 
да станат реалност, като 
необходими за развитие-
то на двата региона.

Проф. Емел Гюлер 
представи на присъства-
щите възможностите, ко-
ито се предлагат от тур-
ска страна за алтернати-
вен туризъм. „След пан-
демията ще осъзнаем 
колко необходим е този 
проект“, бе категорична 
тя. След подробния ана-
лиз на района на Кешан 
тя обобщи, че има въз-
можности да се разви-
ват покрайбрежен тури-
зъм, гастрономичен ту-

ризъм, орнитотуризъм, 
културен и не на послед-
но място дайвинг тури-
зъм. Условията, които се 
предлагат в залива 
Сарос, където се нами-
рат едни от най-добрите 
школи и условия за дай-
винг, са забележителни. 

Във втора - специална 
презентация, посветена 
на гмуркането, проф. Гю-
лер подробно запозна 
българските партньори с 
всички онези особено-
сти на залива и на въз-
можностите за изслед-
ване на морското дъно. 
„В този залив могат да 

се видят 144 вида риби, 
78 вида растения и той 
може да се оприличи на 
естествен аквариум“, 
обясни тя. Към това до-
бави, че там се намира и 
подводен музей, а има и 
нарочно потопен само-
лет.

През 1970 година све-
товноизвестният океано-
граф Жак-Ив Кусто, из-
вестен с прозвището Ка-
питан Кусто, посещава 
залива със своя кораб 
„Калипсо“ и го нарича 
„Северното Червено мо-
ре“ – с неприкрита гор-

дост споделиха гостите. 
Всички участници се 

обединиха около тезата, 
че алтернативните видо-
ве туризъм са свързани 
с природата, без да й 
вредят пагубно. Изказа-
на бе и тезата, че за раз-
лика от масовия тури-
зъм, който чрез реализи-
рането на много почивки 
или екскурзии формира 
печалба, при алтерна-
тивните видове по-малко 
на брой туристи носят 
повече приходи. Проф. 
Гюнай направи паралел 
в тази посока между тур-
ския курорт Анталия и 

Австралия, където печал-
бата е много по-голяма, 
а броят на туристи по-
малък.

Оказа се, че на  кило-
метри след българо-тур-
ската граница може да 
се посети фестивал на 
кишкека , или пък да се 
присъства на обичая Бо-
джук. Всичко това е опи-
сано в карта – пътеводи-
тел, която се допълва и 
обновява.

Бургаски регион бе 
представен от доц. д-р 
Веселина Атанасова, от 
университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“, която 

детайлно се спря на гра-
довете по Южното Чер-
номорие. Представи фло-
рата и фауната. Възмож-
ността за калолечение, 
спа и уелнес процедури. 
Особено внимание обър-
на на мистичната плани-
на Странджа. 

Специално за нести-
нарството говори Таня 
Тодорова. Преди своята 
презентация тя сподели, 
че благодарение на друг 
съвместен проект между 
палатите на Бургас и Ке-
шан и възможността, ко-
ято тя е имала да се за-
познае със забележител-
ностите на турската част, 
е организирала незабра-
вима екскурзия за 50 
свои приятели.

Венелина Георгиева 
запозна присъстващите 
подробно с възможност-
ите, които регионът пред-
лага като спа и уелнес 
туризъм.

Обобщението от стра-
на на българските лекто-
ри  направи доц. д-р Ата-
насова и то бе също в по-
сока, че при нас може да 
се развива конгресен, 
спа, уелнес, културно-
познавателен, екстре-
мен, балнео, винен и ку-
линарен, ловен и орнито-
логичен  туризъм.

В своите презентации 
партньорските организа-
ции представиха и де-
тайлно описание на дей-
ностите, методите за тях-
ното изпълнение, целе-
вите групи, които ще бъ-
дат включени и очаква-
ните крайни резултати от 
изпълнението на проек-
та.

Стана ясно, че насто-
ящият  проект е своеоб-

разно надграждане на 
резултатите от предишен 
съвместен проект на две-
те организации, успешно 
приключил преди някол-
ко години, в резултат на 
който са създадени и 
приведени на практика 
съвместни туристически 
маршрути, включващи 
исторически и природни 
забележителности и не-
познати обекти от обла-
стите на Кешан и Бургас. 
Опознаването на двата 
региона сега спомага за 
доразвиване на възмож-
ностите за включване на 
алтернативни форми на 
туризъм, които могат да 
бъдат предпоставка за 
удължаване на туристи-
ческия сезон и привли-
чането на клиенти с раз-
лични интереси.

Домакини и гости са на 
едно мнение, че докато 
морският – плажен тури-
зъм е в рамките на три-
четири месеца, то има 
алтернативни форми на 
туризъм, които могат да 
се развиват през цялата 
година. А това би довело 
до създаване на траен 
поминък на местното на-
селение, както и устой-
чив икономически рас-
теж.

В свободния диалог в 
почивките участниците в 
проекта изразиха своята 
увереност, че точно ал-
тернативните видове ту-
ризъм, насочен към раз-
лични интереси на опре-
делени малки групи от 
хора ще бъде посоката, в 
която ще се развиват ту-
ристическите услуги в 
променените условия за-
ради ограниченията, на-
ложени от пандемията.

Съседи се хвалят  
с естествен аквариум за дайвинг
4 Ние със СПА-то си с луга и кал
4 Северното Червено море е на 
една ръка разстояние от Бургас
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туризъм
след пандемията

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.№63-00-587/21.04.2021 г. от „Атлиман 2“ ЕО-
ОД, за наличие на инвестиционно предложение за обект Схема за 
поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително 
допълнителна търговска площ на морски плаж „Китен-Атлиман“ 
гр.Китен, 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 постъпи-
ло уведомление вх.№63-00-588/21.04.2021 г. от „Атлиман 2“ ЕО-
ОД, за наличие на инвестиционно предложение за обект Схема за 
поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително 
допълнителна търговска площ на морски плаж „Китен-Юг“ гр.Ки-
тен, 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 постъпи-
ло уведомление вх.№63-00-589/21.04.2021 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 „Приморско-Юг“ 
гр.Приморско, Община Приморско.

Бургаски регион бе представен от доц. д-р Веселина Атанасова, от университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Проф. Емел Гюлер представи възможностите за алтернативен туризъм, които се 
предлагат от турска страна 



Отчет за дейността на общин-
ското търговско дружество „Айтос- 
Автотранспорт“ ЕООД през 2020 г., 
представя пред Общинския съвет 
на 26 април т. г. управителят Кой-
чо Пенчев. Освен цифри, отчетът 
съдържа коментар и анализ на фи-
нансовото състояние, проблемите, 
свързани с ковид-кризата и резул-
татите от работата на дружество-
то, което е със сто процента об-
щинско участие.

87% от приходите на транспорт-
ното дружество през м.г. са от път-
нически превози, 4% - от техниче-
ски прегледи и 3% - от други дей-
ности. В условия на пандемия през 
2020 г., 6% са приходите от финан-
сиране по Програма за преборва-
нето на последствията от ковид-об-
становката. Обяснимо, общо при-
ходите за м.г. са по-малко спря-
мо 2019 г.: 640 000 лв. - от автобус-
ни превози, 33 000 лв - от техниче-
ски прегледи, 45 000 лв. - финан-
сиране за ковид и 22 000 лв - дру-
ги приходи. 

Приходите от автобусни превози 
за м.г., включително компенсации-
те за безплатни и намалени пъту-
вания на ученици, ветерани и пен-
сионери, са с 90 хил. лв. под разхо-
дите на дружеството - 730 хил. лв., 
сочи отчетът на Пенчев. За 2020 г. 
основната дейност на дружеството 

приключва със счетоводна загуба 
от 90 000 лв., при 11 000 лв. счето-
водна печалба през 2019 г. Анали-
зът показва още, че заради панде-
мията, от 13.03.2020 г., пробегът е 
намалял чувствително - с 283 хил. 
км, което се е отразило на абсо-
лютния размер на приходите, с на-
маление от 363 хил. лв., в сравне-
ние с предходната година. 

В сравнение с 2019 г., разходи-
те за 1 км пробег през м.г. са се 
увеличили с 5 ст. Наложените про-
тивоепидемични мерки са спрели 
извозването на ученици от насе-
лените места, а резултатът за ре-

довните автобусни линии е 
рязък отлив на пътници. Без 
печалба приключва 2020 г. и 
пунктът за ГТП. И при тази 
дейност разходите - 44 714 
лв. са повече от приходите 
- 32 874 лв.

Разходите за издръжка на 
дружеството през 2020 г. са 
834 000 лв, от тях 395 000 лв. 
са за заплати и 77 000 лв. - 
за осигуровки. „Айтос-Ав-
тотранспорт“ ЕООД отчита 
оптимизиране на разходи-
те, но отчетът сочи завиша-
ването им. Върху този про-
цес дружеството не може 
да влияе, тъй като увелича-
ването им е резултат от ико-
номическата и  законода-
телна конюнктура, твърди 
в анализа управителят. От 
началото на епидемичната 
обстановка през м. март до 
края на учебната година на 
практика е нямало присъст-
вени учебни занятия и съот-
ветно - превози за ученици. 
Дистанционно е обучението 

на учениците и в периода ок-
томври - декември 2020 г. По 
обясними причини, по-малко 
са били и пътниците по ре-
довните автобусни линии.

Крайният резултат от дей-
ността на транспортната 
фирма е минус 94 хил. лв, при 
разходи от 834 хил. лв и при-
ходи - 740 хил. лв. За срав-
нение се сочи 2019 г., когато 
дружеството е отчело 2 хил. 
лв. печалба.

Средната брутна работна 
заплата през 2020 г. е 1003 лв. 
Няма съкращения, благода-
рение на средствата по про-
грамата за подкрепа на зае-
тостта на Агенцията по зае-
тостта и на финансовата по-
мощ, осигурена от Община 
Айтос в размер на 110 хил. 
лв. Но предизвикателствата 
пред дружеството остават - 
сред тях най-осезателно вър-
ху финансовото му състояние 
и през тази година ще влияят 
редуцираният брой на пъту-

ващите и непредсказуемостта на 
епидемичната обстановка. 

Отпускането и затягането на 
мерките лишават дружеството от 
възможност да планира икономи-
ческата си дейност и евентуал-
ните приходи и разходи, свърза-
ни с нея. Нелоялната конкурен-
ция и нерегламентираните пре-
вози са другият постоянен про-
блем, а към него се прибавя и 
повишаването на разходите за 
възнаграждения, съгласно нор-
мативната уредба. Вече се усе-
ща и дефицитът на квалифицира-
ни автобусни водачи - друг про-
блем, пред който се изправя дру-
жеството през 2021 г.

От „Айтос-Автотранспорт“ ЕООД 
са категорични, че развиват дей-
ността си в рамките на осигуре-
ните собствени ресурси с надеж-
дата, че могат да разчитат на по-
мощ от Общината и Общинския съ-
вет за финансово стабилизиране 
и икономическо развитие н дру-
жеството.

НП

Община Айтос с пролетна грижа за зелените площи в града
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

23-26 АПРИЛ 2021, бр. 466

Дефицит на квалифицирани автобусни водачи, 
няма съкращения в „Айтос-Автотранспорт“ ЕООД

Новата автогара в Айтос

По-малко пътници, 
ученически превози и 
приходи, заради ковид-
кризата отчита 
управителят Койчо Пенчев

ФК „Вихър“ - Айтос на 100 години, на стр. 4
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Световен ден на книгата и 

авторското право: Нека днес четем!
23 април е обявен за Свето-

вен ден на книгата и авторското 
право от ЮНЕСКО. Този ден за 
пръв път се чества през 1995 г. 

Идеята на този празник е да 
се насърчи четенето, защита-
та на интелектуалната собстве-
ност, издателската дейност, ав-
торското право.

23 април е избран за празник 
на книгата и авторското право 
поради своята символика за 
световната литература. На 23 
април 1616 г. са починали Ше-
кспир и Сервантес.

На тази дата са родени или 
починали редица известни ав-
тори като: Владимир Набо-

ков, Халдоур Лакснес, Морис 
Дрюон, Джозеф Пла,Мануел 
Валео.

Генералната конференция 
на ЮНЕСКО взима решение на 
този ден в целия свят да отда-
де дължимото внимание на ав-
торите и на книгите им.

Идеята е да се насърчат всич-

ки да зачитат авторското право, 
а и по-специално младите хора, 
които да открият удоволствието 
от четенето, както и да се при-
знае приносът на авторите, кои-
то спомагат за социално-култур-

ния прогрес на човечеството.
НЧ „Васил Левски 1869” Ви 

очаква на 23 април (петък) 
от 10.00 часа пред читалище-
то да споделим удоволствие-
то от четенето, нека да отде-

лим поне 15 минути и се пос-
ветим на четенето. Читалище-
то ще пусне на свобода   част 
от дарени от наши съгражда-
ни книги, с идеята да намерят 
нови читатели.

На заседанието на 
Общинския съвет на 
26 април 2021 г., ос-
вен общинските съ-
ветници, ще бъдат до-
пуснати единствено 
представители на Об-
щинска администра-
ция - Айтос, които имат 
пряко отношение към 
обсъжданите теми в 
дневния ред и служи-
телите от звеното по 
чл.29а от ЗМСМА.

При провеждане на 
заседанието, стриктно 
ще бъдат спазени пред-
писанията на здравни-
те органи за спазване 
на лична дистанция, 
ползване на защитни 
средства, дезинфек-
ция и възможност за 
проветряване на по-
мещенията.

Противоепидемич-
ните мерки са във връзка 
с Решение №72/26.01.2021 
г., на Министерски съвет 
за удължаване срока на 
обявената с Решение 
№325/14.05.2020 г. на МС 
извънредна епидемична 
обстановка, удължена с 
РМС №378/12.06.2020 г., 

РМС №418/25.06.2020 г., 
РМС №482/15.07.2020 г., 
РМС №525/30.07.2020 г., 
РМС №609/28.08.2020 г., 
РМС №673/25.09.2020 г. 
и РМС №855/25.11.2020 
г., и въведените про-
тивоепидемични мер-
ки със Заповед №РД-01-

51/26.01.2021 г. и Заповед 
№РД-01-220/08.04.2021 
г., изм. със Заповед 
№РД-01-240/16.04.2021 
г. на Министъра на здра-
веопазването за нераз-
пространение на коро-
навирусната инфекция  
(COVID -19)

Общинският съвет 
заседава в първия ден 
от Страстната седмица
Деветнадесетото заседание ще е  
при засилени мерки за превенция

П О К А Н А
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми господин кмет на Община Айтос,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на осно-

вание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от 
ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ДЕВЕТНАДЕ-
СЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, ко-
ето ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ 
от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос, 
при следния проект за 

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Предложение с вх.№ ОбС-127/12.04.2021 г. от 

Красимир Енчев – председател на Общински съвет 
Айтос, относно приема на отчет за дейността на Об-
щинско търговско дружество „Медицински център I” 
ЕООД, гр. Айтос за 2020 год.

2. Предложение с вх.№ ОбС-126/12.04.2021 г. 
от Красимир Енчев – председател на Общински съ-
вет Айтос, относно приемане на отчет за дейността 
на Общинско търговско дружество „Многопрофилна 
болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос 
за 2020 год.

3. Предложение с вх.№ ОбС-128/12.04.2021 г. 
от Красимир Енчев – председател на Общински съ-
вет Айтос, относно приема на Отчет за дейността на 
Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранс-
порт” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год.

4. Предложение с вх.№ ОбС-132/15.04.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно при-
емане отчетните доклади на председателите на чита-
лищните настоятелства в Община Айтос в изпълне-
ние на Годишната програма за развитие на дейност-
та им през 2020 г.

5. Предложение с вх.№ ОбС-120/09.04.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прие-
мане на Програма на община Айтос за намаляване на 
риска от бедствия за периода 2021-2025 г.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-125/12.04.2021 г. 
от Красимир Енчев – председател на Общински съвет 
Айтос, относно приемане на Общинска програма за 
закрила на детето за 2021 г. на Община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/16.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но Годишен доклад за наблюдение на изпълнение-
то на общинския план за развитие за 2020 г. на Об-
щина Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-142/16.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но приемане на Отчет за изпълнението на Програ-
ма за развитието на туризма на Община Айтос за 
2020 година.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-145/19.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
приемане на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община 
Айтос и План за действие за периода 2021-2025 г.

10. Предложение с вх.№ ОбС-119/06.04.2021 г. 
от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, 
бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относ-
но одобряване разходите за командировки на Кме-
та на Община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-133/15.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
приемане на бюджетна прогноза на община Айтос за 
периода 2022 -2024 г. в частта за местни приходи и 
разходите за местни дейности.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-131/15.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
трансформиране на целева субсидия за капиталови 

разходи в трансфер за финансиране на разходи за 
извършване на неотложни текущи ремонти на общин-
ски пътища и на улична мрежа.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-129/13.04.2021 
г. от Стоян Стоянов – общински съветник в Общин-
ски съвет Айтос, представител на Публичния сектор 
в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна 
група –Айтос“ и председател на Управителния съвет 
на сдружението, относно издаване на запис на за-
повед от Община Айтос в полза на Държавен фонд 
„Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плаща-
не за Сдружение „Местна инициативна група –Айтос“ 
(МИГ-Айтос) съгласно чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 
от Наредба № 1 от 22 януари 2016 година на МЗХ за 
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за по-
пуляризиране на стратегия за Водено от общности-
те местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общно-
стите местно развитие“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020г.(ПРСР 
2014-2020). 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/15.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но застраховане на имоти – частна общинска соб-
ственост.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-138/15.04.2021 
г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Ай-
тос, относно прекратяване на съсобственост меж-
ду Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVII-1313, 
кв.97 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Георги Бен-
ковски“ № 30.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-139/15.04.2021 
г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, 
относно прекратяване на съсобственост между Об-
щина Айтос и физическо лице в УПИ III-2606, кв.160 
по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Красна“ №1. 

17. Докладна записка с вх.№ ОбС-141/16.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
прекратяване на съсобственост между Община Айтос 
и физическо лице в ПИ №758, находящ се в земли-
щето на гр.Айтос, м.„Слънчева лъка”.

18. Докладна записка с вх.№ ОбС-136/15.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
прекратяване на съсобственост между Община Ай-
тос и физическо лице в УПИ II-47, кв.7 по плана на 
с.Лясково, община Айтос. 

19. Докладна записка с вх.№ ОбС-135/15.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
прекратяване на съсобственост между Община Ай-
тос и физическо лице в УПИ V-213, кв.29 по плана 
на с.Лясково, община Айтос.

20. Докладна записка с вх.№ ОбС-134/15.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
прекратяване на съсобственост между Община Ай-
тос и физическо лице в УПИ IX-267, кв.46 по плана 
на с.Съдиево, община Айтос.

21. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/16.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но продажба на недвижими имоти - земеделски 
земи, представляващи частна общинска собстве-
ност, чрез провеждане на публичен търг с явно над-
даване - 4 броя.

22. Докладна записка с вх.№ ОбС-117/05.04.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
даване на разрешение за изработване на проект ПУП-
ПРЗ за промяна предназначението на имот № 4506, 
ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос.

23. Питания. 

КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС



След като за поредна 
година на 14 април праз-
нувахме 97-я рожден ден 
на вестник "Народен при-
ятел" "във фейсбук", сега, 
в аванс, ще припомним на 
читателите и рождената 
дата на периодичния пе-
чат в Айтос - 26 май 1905 
г. През 2021 г. се навърш-
ват 116 г. от излизането на 
първия брой на първия ай-
тоски вестник "Тракийски 
селенин".

Преди 116 години, до-
като гражданите на дру-
ги селища в региона не са 
и чували що е то вестник, 
в Айтос вече е отпечатан 
е разпространен първият 
брой на в. „Тракийски се-
ленин”. Изданието се обя-
вява в защита на дребни-
те земеделци и си поста-
вя задачата „да се зани-
мава със земеделие и кло-
новете му”. С това „запъл-
ва една празнота” в Бурга-
ския край, „гдето, за жа-
лост няма да се издава ни-
какъв вестник или списа-
ние”. „Вестникът ни не при-
надлежи на никоя партия и 
е самостоятелен…”, пише в 
бр. 9 от 30 август 1905 г., ре-
дакторът Н. Кантарджиев, 
който продължава спис-
ването на вестника след 
основателя му Георги Дъ-
блински.

Месец по-късно, на 17 
септември 1905 г. се поя-
вява и второто айтоско из-
дание – вестник „Айтос” – 
местен орган на народня-
ците. Незабавно разгоря-
лата се полемика между 
двата първи айтоски вест-
ника завършва с кончина-
та на „Тракийски селенин”, 
който просъществувал до 

м. октомври с.г. Не е труд-
но да се досетим, че спи-
рането на прогресивното 
издание, опозиционно на 
управляващата Народно-
либерална партия, е по-
ради липсата на финансо-
ви средства. От този мо-
мент нататък безпаричие-
то често „погребва” айтос-
ките вестници, макар и ро-
дени от назрялата общест-
вена потребност в будния 
ни градец.

Общо 18 вестника са из-
давани в Айтос до 1944 го-
дина. 

Вестник „Айтос” продъл-
жава да излиза „чак” до 
1912 г. Издавани и чете-
ни от айтозлии са още в. 
„Орлово” с редактор Ни-

кола Янев – 1906 г., в. „Ор-
лов поглед” - 1908 г. и 1923-
24 г., редактиран от Р.Р. 
Семянов, в. „Нов Айтос” 
за обявления и реклами – 
1912 г. с редактор-стопа-
нин Крум Боев. Отделно, 
Крум Боев издава нови два 
„Нов Айтос” в периодите от 
1914-15 г. и 1934 –43 г.

1922 година обогатява 
айтоския печат не с един, 
а с три нови вестника. „Ай-
тоски глас” е първият, ре-
дактиран в продължение 
на седем години от създа-
теля на в. „Народен при-
ятел” - Никола Божилов. 
До 1926 година излизат и 
бюлетините „Айтоски ко-
оператор” и „Известия на 
Айтоската популярна бан-
ка”. През 1923 г. е отпеча-
тан и първият туристически 
вестник „Луда Камчия”. 
Юбилеен лист издава Въз-
държателното дружество в 
Айтос през 1933 г. – „Ковач 

на трезвеността”. Друг ай-
тоски вестник по това вре-
ме е „Айтоски вести”, ре-
дактиран от Николай К. Ог-
нянов, който просъществу-
ва от 1927 до 1936 г. „Сед-
мични айтоски вести” е из-
даван от Георги поп Дими-
тров и излиза само в един 
брой през 1929 г.

Първото айтоско спи-
сание се появява през 
1925 година – името му е 
„Мост”. Негов редактор 
е талантливият айтоски 
поет с трагична съдба Пен-
чо Пеев. През 1934 година 
Читалище „Васил Левски” 
започва да издава списа-
ние „Факел”, което излиза 
в няколко броя.

И първият енигматичен 
вестник в България е ро-
ден в Айтос. Датата е 20 
февруари 1927 година, от-
говорен редактор е Петър 
Поппетров.

Рожба на своето време, 
периодичните издания на 
Айтос се появявали, и мно-
го от тях бързо умирали. 
Многобройността на пери-
одичните издания в градче-
то е проекция на ерудира-
ността на местната интели-
генция и несекващата ду-
ховна жажда на айтозлии 
за печатно слово. А крат-
котрайният им живот е сви-
детелство за огромните па-
рични трудности при изда-
ването им. И макар, че на 
1 декември 1914 година за-
работва първата печатни-
ца в Айтос, собственост на 
братя Апостолови, и вече 
не е така наложително от-
печатването на вестници-
те в Ямбол, Бургас и Кар-
нобат, трудностите продъл-
жават да съпровождат ай-
тоските вестникари. За да 
остане само един вестник 
– цели 97 години - НАРО-
ДЕН ПРИЯТЕЛ.

НП

стр. 3Народен приятел23-26 АПРИЛ 2021 9×ô

116 години периодичен печат в АйтосСветовен ден на книгата и 
авторското право: Нека днес четем!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кър-
лежовите популации на 23.04.2021 г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зеле-
ните площи в гр.Айтос.

Обработките на тревните площи ще бъдат извършени с „БИОТЕК C/S”. Препара-
тът е разрешен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. 
Карантинен срок 24 часа.

При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши в следващи-
те три работни дни.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Управителният съвет на Сдружение „Во-
лейболен клуб Айтос” гр. Айтос регистри-
рано в регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел към Агенция по вписвани-
ята при Министерство на правосъдието с 
ЕИК 147108329 на основание чл. 26, ал. 1 от 
ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 20 и чл. 21 от Ус-
тава свиква редовно Общо събрание (ОС) 
на членовете на 02 юни 2021 г. (сряда) в 
17:30 часа в гр. Айтос, ул. „Славянска“ 
13А при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчет за 
дейността на  Сдружение „Волейболен 
клуб Айтос“ през 2020 г.

2. Обсъждане и приемане на доклад 
по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ  за дейност-
та на Сдружение „Волейболен клуб  Ай-
тос” за 2020 г.

3. Обсъждане и приемане на финан-
сов отчет на „Волейболен клуб Айтос“ 
за 2020 г.  

4. Приемане на решение за освобожда-

ване от отговорност на председателя на 
сдружението и членовете на управител-
ния съвет на „Волейболен клуб Айтос“ за 
дейността им през 2020 г.

5. Приемане на бюджет за дейността 
на „Волейболен клуб Айтос“  през 2021 г.

6. Разни
Поканват се всички членове на Сдруже-

нието да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени пред-
ставител, с писмено пълномощно с нота-
риално заверен подпис. 

Началото на регистрацията на членове-
те на сдружението е в 17:00 ч. на 02 юни 
2021 г. след представяне на лична карта.

При липса на кворум към обявения на-
чален час на общото събрание (17:30 часа) 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, 
ал. 3 от Устава на сдружението общото 
събрание ще се проведе от 18:30 часа на 
02 юни 2021 г. на същото място и при съ-
щия дневен ред.

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на 
сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Айтос“

Айтос в началото на 20 век

През 1927 г., в града излиза първият 
енигматичен вестник в България 

Айтос 2021 година

На основание чл.16, от ЗК, Упра-
вителният съвет на ЗКПУ „Един-
ство“- град Айтос, в съответствие с 
решението си от 12.04.2021 година, 
свиква Годишно отчетно събра-
ние на кооперацията, което ще 
се проведе на 08.05.2021 година 
от 10.00 часа в Залата на Община 
Айтос при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.Приемане и освобождаване на 
член- кооператори-

докл. председателя на УС.
2. Отчетен доклад за дейността 

на УС и приемане на годишния фи-
нансов отчет- 

докл. председателя на УС.
3. Отчетен доклад за дейността на 

КС- докл. председателя на КС.
4. Избор на одитор за заверка на 

ГФО за 2021 година.

5. Вземане на решения от ОС, с ко-
ето се упълномощава председателя 
на кооперацията и членовете на УС, 
за сключване на договори за креди-
ти с Държавен фонд „Земеделие“, 
Разплащателна Агенция, юридиче-
ски и физически лица и други видо-
ве договори, свързани с дейността 
на кооперацията, за закупуване на 
земеделска земя и ДМА.

6. Общото събрание упълномоща-
ва председателя на кооперацията 
да сключва договори за наем или 
аренда със срок повече от една го-
дина.

7. Текущи.
При липса на кворум събранието 

ще се проведе един час по- късно 
на същото място и при същия дне-
вен ред.

УС на ЗКПУ „Единство“- гр. Ай-
тос

   Управителният съвет на Сдружение 
Ловно- рибарско дружество „Сокол“ - гр. 
Айтос, със седалище гр. Айтос, ул. „Ва-
сил Левски“ 1, на основание чл.26 от За-
кона за юридическите лица с нестопан-
ска цел и чл.30, ал.22 от Устава на сдру-
жението свиква Общо отчетно събрание 
на Сдружение Ловно-рибарско друже-
ство „Сокол“ - Айтос, което ще се про-
веде 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 финанси-
те на сдружението през 2020 г.

3. Отчет на КС за дейността му през 

2020 г.
4. Приемане на годишен план за дей-

ността на Сдружението.
5. Приемане на бюджет за 2022 г.
6. Определяне размера на членски 

внос и встъпителен членски внос за 
2022 г.

7. Избор на делегати за ОС на НЛРС- 
СЛРБ.

8. Разглеждане на жалби от членове 
на сдружението.

9. Прекратяване на членство на члено-
ве на сдружението.

10. Разни. 
Управителен съвет на Сдружение 

Ловно-рибарско дружество „Сокол“ 
- гр. Айтос,

ПОКАНА
За свикване на редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска 

цел Ловно- рибарско дружество „Сокол“ гр. Айтос.

П О К А Н А



Здравейте приятели,
За поредна година стартираха 

номинациите за участие в наци-
оналната инициатива “Пазител 
на традицията”, организирана от 
Фондация „Пазител на традици-
ята – Пазителите“, приемник на 
Асоциацията за развитие на из-
куствата и занаятите – 7.

“Пазител на традицията” е на-
ционална инициатива, подкрепя-
ща съхраняването на български-
те бит, култура и обичаи. Уникал-
на по рода си национална ини-
циатива, която цели да подкре-
пи и стимулира работата на тво-
рци и организации от различ-
ни области на изкуството, зана-
ятите и традиционната българ-
ска кулинария, като покаже на 
обществото начина, по който те 
работят, за да съхранят изкон-
ните ценности, бит и обичаи на 

България, претворявайки ги в 
изкуство.

Инициативата се провежда от 
2009  година насам. Отличават се 
постижения с приза “Пазител на 
традициите” в общо 7 категории 
- за фолклор, занаяти, изобрази-
телно изкуство, кулинария, орга-
низация, личност и селище. 

Каним всички с интерес да 
побързат да направят своите 
предожения. Убедени сме, че 
във всяко кътче на нашата ро-
дина живеят и творят хора, чий-
то живот и дело са посветени 
на каузата за популяризиране 
на традициите. Всяко селище – 

без значение колко е го-
лямо, носи в себе си духа 
на изконните български ценнос-
ти и заслужава всички да нау-
чат за това.

Всеки творец и дори всеки 
българин може да бъде номини-
ран за почетното отличие, стига 
да е забелязан приносът му за 
„опазване на българското”. Най-
много се ценят личности, които 
освен че умеят да пазят традици-
ите, успяват да ги популяризират 
и разпространяват. 

Всеки човек може да напра-
ви предложение за номинация, 
като изпрати снимка на номини-

рания, както и кратка информа-
ция, с какво тази личност, зана-
ятчия, художник, певец, танцьор, 
организация или селище заслу-
жава приза. В кратко описание 
е необходимо да се опишат за-
слугите на личността или органи-
зацията към опазването на бъл-
гарското наследство.

Крайният срок за подава-
не на предложения за номина-
ции за „Пазител на традиции-
те” 2021. е 23 май 2021 г.  Пред-
ложенията се приемат на e-
mail: info@pazitelnatradiciite.com 
или чрез съобщение към Фейс-
бук страницата на инициатива-
та https://www.facebook.com/
groups/pazitelnatradiciite

Гласуването в категориите ще 
стартира на 10 юни 2021 г. и ще 
приключи на 19 октомври 2021 
г. Всеки ще може да гласува в 
страницата ни във Фейсбук за 
своя фаворит в съответната ка-
тегория.

Крайните победители във вся-
ка категория се избират от жури 
сред 7-те най-харесвани от пуб-
ликата номинации. Журито се 
състои от носители на награда-
та през изминалите години. За 
номинацията събрала най-мно-
го гласове в онлайн гласуването 
също е предвидена награда.

Информация за национал-
ната инициатива “Пазител на 
традицията” може да бъде на-
мерена на интернет страни-
цата на инициативата https://
pazitelnatradiciite.com/

За всяка допълнителна инфор-
мация, от която се нуждаете, сме 
винаги на разположение на теле-
фон +359-878477469 или на e-mail: 
info@pazitelnatradiciite.com

Всеки българин е пазител на 
традициите! Нека го докажем 
заедно! 

Пеньо Иванов - Vasko
Управител на Фондация 

„Пазител на Традицията – Па-
зителите“
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Учредителната сбирка се 
провела през ноември 1921 
година – на поляната, на се-
верния край на Айтос, там, къ-
дето днес е СУ „Никола Ва-
пцаров“. Инициатори и орга-
низатори са Паскал Янакиев, 
Крум Делчев и Николай Вел-
ков, а учредители – петнайсе-
тина айтоски младежи. 

Нарекли първото айтос-
ко футболно сдружение „Ви-
хър“ с убеждението, че най-
важното качество за играта е 
бързината. Ентусиастите раз-
чистили поляната от камъни 
и тръни – това бил и първият 
терен, на който се провеж-
дали футболни срещи. Еки-
път на първия отбор на „Ви-
хър“ бил изцяло черен. Из-
ползвали евтин памучен плат 
за ушиването на фланелките 
и гащетата. Играели по те-
рлици, подплатени на пети-
те с шаяк. Майката на Крум 
Делчев ушила първите чер-
вени фланелки, специално 
за участниците в спартаки-
адата в Бургас през 1922 г. 
В първия представителен от-
бор на града били включени 
футболистите: Пенчо Кутев, 
Борис Гарабинов, Тодор Ми-
хайлов, Ната Нейков, Пенчо 
Пейков, Васил Фотев, Коста 
Ганчев (който впоследствие е 
дългогодишен капитан и тре-
ньор на отбора, и автор на 
първия химн на ФК „Вихър“), 
Никола Златев, Нико Фотев, 
Иван Мутафчиев, Мартин Ди-
митров, а малко по-късно То-
дор Касабов, Николай Ди-
чев, Марчо Цонев, Неделчо 
Тинекиджиев, Осман Ахме-
дов, Бедрос Рафаелян, Куцар 
Петров и по-младите Витан 
Минчев, Борис Парашкевов 
и Стоян Сейменлийски. Като 
голмайстор през 30-те годи-
ни е известно името на Пен-
чо Пейков.

Още през 1925 г. се създа-
ва резерв от млади играчи. 
Сформира се юношески тим 
„Малък Вихър“, из средата на 
който израстват бъдещите ти-
туляри футболисти Апостол 
Мирчев, Панайот Янчев, Ге-
орги Илиев, Ефтим Йорданов, 
Никола Маджаров и др. През 
1931-1935 г. футболната идея 
намира добра почва в Айтос 
и вече печели голям брой при-
върженици. През 1927-1944 г. 
футболният отбор на „Вихър“ 
участва активно във всички 
спортни прояви на тогаваш-
ната Бургаска област. Играе 
успешни мачове с футболните 
отбори на утвърдените вече 
,,Левски Бургас“, „Славия 

Бургас“, „Черноморец“, „Ис-
кра“, „Атлетик“, „Борислав“, 
„Атлантик“, „Асеновец“, „Ел-
вира“. Поради липса на фи-
нансови средства, на спор-
тистите се налагало да вървят 
пеш десетки километри до съ-
ответното селище. Но въпре-
ки отсъствието на материал-
ни стимули, ентусиазъм и хъс 
за победа не липсвали. Въ-
прос на чест било „Вихър“ да 
се завърне в града с победа. 
И материална база на прак-
тика липсва – поляната е за-
менена с нова поляна, на ко-
ято вече има дървени рамки, 
които играят ролята на врати. 
Парцалените топки са заме-
нени с топки, изработени от 
местни кожари. През 1935 г. 
се появява нов тим – „Голям 
Вихър“, но все още липсва по-
стоянно и добре уредено иг-
рище. Едва през 1937 г. упра-
вата на града определя по-
стоянното място на игрище-
то – в северозападната част 
на Айтос.

40-те години на ХХ в. са теж-
ко време за футбола, но „ви-
хърци“ успяват да съхранят 
спортния си дух и емоциите 
от играта. Един от знакови-
те футболисти на „Голям Ви-
хър“ е Георги Левтеров Кола-
ров – Левчо, който през 60-те 
години е капитан и треньор 
на отбора. Играе десен бег, 
после централен защитник, 
а след това става състеза-
тел на „Черноморец“ Бургас 
като стопер. От неговите за-
писки става ясно, че за мно-
го кратко време, желаещи-
те да играят футбол са толко-
ва много, и че им трябва още 
един терен. Това налага да 
играят в заградения пазар, 
срещу сградата на бившия 
„Винпром“. Отборът играе с 
футболистите: Зорко (каме-
ноделецът), Гочето (кирекчи-
ята), Лавчиев, Иван (касапи-
нът), Бай Гено, Георги Илиев 
(Гого), Ефтим Шайчев, Ала-
куша, Йорджо, Веско, Дими-
тър Янчев, Бай Драган. През 
1940 г. „Вихър Айтос“ бие с 2:1 

„Дражев Ямбол“. В отбора са: 
Гадото, Даскала, Веско, Бай 
Гено, Мутата, Тенчето, Ефтим, 
Толито, Лефчо, Мангърчето, 
Марчоолу. През 1941 г. „Ви-
хър“ играе на айтоско игри-
ще с отбора на „Славия Бур-
гас“ – мачът завършва с ре-
зултат 3:0 за „вихърци“. В иг-
рата се отличават Никола Ма-
джаров – Мангърчето, който 
бележи двата гола, Стоян Ге-
оргиев – Тенчето който е из-
ключително бърз, и П. Дими-
тров. А Тодор Касабов – Дър-
тото, със своя силен шут и 
здрава глава не допуска топ-
ка до айтоската врата. Чудес-
но се справя и Георги Ленков 
– вратарят.

През 50-те години на ХХ век 
се организира физкултурно 
дружество в Айтос. Създа-
ва се и Околийски комитет 
по физкултура и спорт, кой-
то ръководи работата на дру-
жеството. Футболният отбор 
в състава на новата спорт-
на организация вече разчи-
та на финансиране. Назна-
чен на заплата в края на 50-
те години е и първият тре-
ньор. Ръководител на отбо-
ра е Апрахамян. През 1958 
г. „Вихър“ вече е фактор, с 
който се съобразяват отбо-
рите на селищата в региона. 
Интересът към футбола рас-

те с годините, увеличава се и 
броят на футболистите, което 
кара айтоските управляващи 
по това време да се замислят 
по-сериозно за изграждане 
на стадион в града. Иници-
атори за построяването на 
първия стадион стават Димо 
Божилов и Васил Стоянов. 
Първият треньор на „Вихър“ 
е Коста Ганчев., който преди 
това носи капитанската лен-
та. След това за капитани на 
отбора се редуват Борис Га-
рабинов, Бай Гено, Тодор 
Касабов, Драган Димитров 
и Георги Левтеров, след за-
връщането му от „Черномо-
рец Бургас“. От спомените 
на Левтеров става ясно, че 
преди 7-8 десетилетия Айтос 
е имал не само един спортен 
клуб, а няколко – СК „Малък 
Вихър“, СК „Голям Вихър“, СК 
„Борислав“, СК „Туран“, СК 
„На арменците“, СК „Траки-
ец“, СК „Дармадан“ на Мил-
ко Андонов.

През 70-те години на ми-
налия век Георги Чобанов 
е първият дипломиран тре-
ньор по футбол в Айтос. През 
1967, 1968, 1969 г. футболен 
клуб „Вихър Айтос“ е на пър-
во място в зоната, макар все 
още да липсва на материал-
на база, поради това, че ста-
дионът „Крум Делчев“ все 

още не е напълно готов. Под 
ръководство на кмета Бо-
рис Щерев, през 1971 г. за-
почва спешното реновира-
не на стадиона, който е за-
вършен и оборудван през 
1973 г. Треньори през този 
период са Руси Долапчиев 
и Христо Момчев, под чие-
то ръководство през есента 
на 1973 г. „Вихър“ се изкач-
ва във „В“ група. В състава 
са Тодор Христов – вратар, 
Мечо от Сливен, Башийката, 
Кольо, Георги Бонев, Паскал 
Христов, Ванко, Петьо, Геор-
ги Мината, Барабата, Желчо 
Златанов, Стойко Неделчев, 
останалите са войници от ка-
зармата. Сред най-добрите 
нападатели са Стефан Ива-
нов и Стойко Златев.

През 1975 г. във ФК „Ви-
хър“ вече има и четири от-
бора – деца, юноши млад-
ша, юноши старша и мъже. 
По това време за треньор 
е назначен Георги Чоба-
нов. До 1990 г. председате-
ли на клуба са Димо Божи-
лов, Кольо Цветков и Илия 
Ралев – ДФС Айтос. През ес-
ента на 1979 г. Михаил Йор-
данов поема мъжкия отбор 
по футбол, през 1980 г. тре-
ньор става Лъчезар Палан-
ков, а Георги Чобанов води 
детския и юношеския отбор. 
През 1983 г. – 1986 г. отборът 
е във „В“ група под ръковод-
ството на Георги Чобанов. 
Подготовката на състезате-
лите е на високо ниво, екипът 
на „Вихър“ остава традицион-
но червен, а на стадиона има 
изключително добри условия 
за тренировъчна дейност. От 
01.01.86 г. футболният клуб се 
отделя от ДФС и става са-
мостоятелен клуб ФКВСМ с 
председател Йордан Данов. 
След закриването на зони-
те, състезателите от мъжкия 
отбор по футбол се състеза-
ват в новосъздадената „А“ ок-
ръжна група. Към мъжкия от-
бор са привлечени младежи 
от Селскостопанския техни-
кум, един от тях е Ганчо Ган-

чев, който се налага като ти-
туляр. По-късно става и гол-
майстор с отбелязани 11 гола 
за сезона.

Помощ за отбора в този пе-
риод оказват председателят 
на футболната секция Станчо 
Куцаров, секретарят на сек-
цията Михаил Русков и дру-
гите спортни деятели. Към 
секцията се създава дисцип-
линирана комисия и комисия 
за работа с децата и юноши-
те. Момчетата на Георги Чо-
банов – Драгия Желев, Пла-
мен Русев, Стойко Градев, 
Румен Христов-Булдога, Ма-
рин Иванов, Драго-войни-
ка, Коста Костов, Вълчо Ива-
нов, Фоти, Валентин Иванов-
Чалъма, Ганчо Иванов показ-
ват висок професионализъм 
и носят славата на айтозлии, 
въпреки че не получават нито 
стотинка, а играят за чест и 
слава на града.

През 1986-1987 г. треньор-
ското ръководство на отбо-
ра е поверено на младия спе-
циалист Николай Матев. Под 
негово ръководство се стига 
до научнообоснован трениро-
въчен процес, който дава ви-
дими успехи. През 1986 г. при 
футболна среща Айтос – Хар-
манли, Айтос губи с 0-1 – го-
лът е дело на Христо Стоич-
ков. Но това е и период, в кой-
то финансови средства за из-
дръжката на отбора са недос-
татъчни. По това време отбо-
ра напускат ключови състеза-
тели – Пенчо Иванов, Вален-
тин Иванов, приети в Стара 
Загора „Берое“ и „Нефтохи-
мик“ (Бургас). Тези фактори 
се отразяват негативно вър-
ху представянето на отбора. 
Следва период на застой, 
който съвпада и с промяната 
на политическата конюнктура 
в страната и с годините, в ко-
ито парите за спорта секват. 
На 14.05.1991 г. с решение на 
Общото събрание на ФК „Ви-
хър Айтос“ е обявена ликви-
дация на клуба. 

Продължава в следва-
щия брой на НП

Вековен юбилей за ФК „Вихър“ - Айтос през 2021 г.

От архива - „Вихър“ 2006 г. „Вихър“ 2021 г.

Най-младите надежди на „Вихър“ 2020 г.

Христо Стоичков 
поразил вратата на 
„Вихър“ през 1986 г.



Черноморски институт

През 2007 година в района 
на Черно море се случи про-
мяна, която очерта нови по-
литики и взаимоотношения и 
тази промяна беше свързана 
с присъединяването на Бълга-
рия и Румъния към Европей-
ския съюз. Промени се не ста-
тусът на морето, то е европей-
ско изначално, но се промени-
ха отношенията между държа-
вите, чиито територии лежат 
на бреговете му. Започнахме 
да възприемаме Черно море 
като граница на ЕС. Независи-
мо че като воден басейн, свър-
зан със световния океан, Чер-
но море и държавите, които го 
заобикалят, отговарят и спаз-
ват всички международни ре-
гулации, промяната през 2007 
година беше и остава една от 
значимите за региона. 

С различна интензивност 
бяха приети различни доку-
менти, свързани с Черно море 
– като център на Черномор-
ски регион и като екосистема. 
Черно море и Черноморският 
регион реално се превърна-
ха в неразделна част от Ин-
тегрираната морска полити-
ка на ЕС, а по-късно на стра-
тегията за синя икономика и 
син растеж. Промениха се и 
отговорностите на България 
в контекста задълженията за 
опазване на източната грани-
ца на ЕС.

Периодично си припомня-
ме, че Черно море е Европей-
ско море и европейска грани-
ца, а Черноморският регион 
може да бъде един от европей-
ските макрорегиони...

Днес, 14 години след като 
Черно море „стана Европей-
ско море“, се питаме всъщ-

ност чия граница е Черно море 
- на страните, които са разпо-
ложени на брега му, на Евро-
пейския съюз или на НАТО. 
Задаваме си този въпрос, за-
щото в нашия регион все по-
осезателно се усеща нещо 
много различно от толерант-
ността, от демократичния дух 
на Европа в региона. През по-
следните години се появяват 
идеи и се реализират дейст-
вия, които предвещават едно 
друго бъдеще на Черно море 
и на Черноморския регион. 
Предложението на Румъния 
за организиране на общ флот 
на НАТО в Черно море, кое-
то дълго време беше умишле-
но прехвърляно в публично-
то пространство ту като ис-
тина, ту не, днес вече се пре-
връща в нова идея за ситуи-
ране в района бази на НАТО. 
Все по-малък е интервалът на 
провеждането на военни обу-
чения на НАТО в региона. На-
личието на американски бом-
бардировачи в Черно море, 
дори за кратките, разрешени 
от международните споразу-
мения периоди, превръща ре-

гиона в евентуален плацдарм 
на военни действия. Предвид 
факта, че ЕС се отнася със за-
гриженост към всички стра-
ни от Черноморския регион, 
с изключение на Русия, оче-
видно подкрепата за тази во-
енна „идея“ на НАТО е насо-
чена срещу Русия. Какво раз-
витие да очаква Черноморски-
ят регион и България в част-
ност, при такава ситуация? 
Туризъм? Селско стопанство? 
Морски индустрии?  

Естественият въпрос в този 
случай е „в чия и в каква гра-
ница се превръща Черно 
море?“

И още, кои политики на ЕС 
ще се развиват на тази те-
ритория - би трябвало Чер-
номорският регион да е част 
от устойчивото, приобщава-
що и интелигентно развитие 
и свързаните синя икономика 
и син растеж. Но подвъпро-
сът за разполагане на воен-
ни бази и за реализиране на 
военни действия в Черно море 
буди тревога, защото той е не-
съвместим с тези принципи и 
приоритети... Има много въ-

проси, на които трябва да си 
отговорим, преди тази идея 
да се превърне в реалност. 
Да отговорим като граждани, 
като политици, като експерти 
и учени и най-вече като дър-
жавници. 

1. С какво разполагане-
то на военни бази на НАТО 
на нашия бряг или започ-
ването на военни действия 
ще допринесе за устойчи-
вото ни икономическо раз-
витие?  

Ще получим огромно коли-
чество пари? Ще открием мно-
го и престижни работни мес-
та? Ще дадем възможност на 
бизнеса в региона да укрепне 
и се развие? Регионът ще се 
превърне в атрактивна турис-
тическа дестинация? Ще запа-
зим риболовната индустрия, 
доколкото все още я има? Ще 
възродим корабната и приста-
нищна индустрия? Или ще об-
служваме една военна терито-
рия с малкото ресурси, с ко-
ито разполагаме, за да ги на-
малим още?

2. С какво разполагане-
то на военни бази на НАТО 
или започването на военни 
действия до нашия бряг ще 
допринесе за устойчивото 
екологично развитие?

Ще осигурим качествен мо-
ниторинг на морската и край-
брежна територия? Ще нама-
лим отпадъците по крайбре-
жието и водата? Ще подобрим 
планирането на морските те-
ритории? Ще спрем ерозий-

ните процеси по крайбреж-
ната зона? Или ще отдалечим 
региона от новите тенденции 
на ЕС, развити със стратеги-
ята за „Син растеж“ и „Зеле-
ната сделка“ 

3. С какво разполагане-
то на военни бази на НАТО 
или започването на военни 
действия до нашия бряг ще 
допринесе за интелигент-
ния растеж?

Ще помогне за развитие на 
изследователския потенци-
ал на съществуващите и съз-
даване на нови научни струк-
тури? Ще подобри образова-
телния потенциал в региона? 
Ще даде възможност за съз-
даване на научноизследова-
телска инфраструктура? Ще 
осигури развитие на процеси-
те на дигитализация? Или ще 
превърне региона в обслуж-
ваща и подвластна на външ-
ни цели зона?

И още нещо. Черноморски-
ят регион е много специфичен 
по отношение на културната 
идентичност, културните вза-
имодействия, културните ко-
ридори, които стоят в тема-
та на различните национални 
диаспори, разпръснати в ре-
гиона. С какво ще допринесе 
военизирането на Черно море 
за опазването, изследване-
то и най-вече за развитието 
на културното и историческо 
наследство? Ще работи ли за 
развитие на толерантността, 
солидарността, сближаването 
и изграждането на един мирен 
и свободен за поддържане на 
националните идентичности и 
съжителство регион? 

Като държава – член на ЕС 
и на НАТО, следваме общи ре-
шения по случващото се в Ук-
райна. Но Черноморският ре-
гион е и наша българска те-
ритория, територия, на коя-
то живеят много българи, те-
ритория, на която ще живеят 

нашите деца. И това ни прави 
по-различни от всички, за ко-
ито Черноморският регион е 
далечна територия.

Не сме свидетели на нито 
една инициатива на България, 
с която да се противодейства 
на военизирането на региона 
и която да предложи други 
механизми за решаването на 
конфликти, ако се счита, че те 
са обективно съществуващи. 
Чуват се гласове, че ще под-
крепим военни действия на 
НАТО, ако такива започнат. А 
България се смята за една от 
стабилните държави на Чер-
номорския регион. Дали не 
бихме били по-успешни, ако 
съсредоточим усилията си не 
във военизирането, а в мир-
ното и силното икономическо 
развитие на региона, защото 
потенциалът за това все още 
съществува, както и да задъл-
бочим сътрудничеството, как-
вото декларираме в докумен-
тите и да създадем онези тра-
сета на сътрудничество, ко-
ито ще ни подкрепят, защо-
то ние, българите сме се раз-
пръснали в Украйна, в Молдо-
ва, в Русия и имаме нужда от 
съхраняване на корените, не-
зависимо от страната в която 
те растат. 

Членството на България в 
ЕС и НАТО не я прави задъл-
жително военна база, още по-
малко участваща във военни 
конфликти държава. 

„Черноморски институт“, 
организация с нестопанска 
цел, която дълги години ра-
боти по проблемите на Чер-
номорския регион,  излиза с 
инициатива „ЧЕРНО МОРЕ 
– ЗОНА НА МИРА“. Подкре-
пете ни!

Призоваваме новоизбра-
ните народни представите-
ли на България да работят 
за един мирен и сигурен 
Черноморски регион!

 Инициатива  
„Черно море - зона на мира“

СТРА НИ цА 11 23-26 АПРИЛ 2021

ТезА
Хората, които живеят около морето, проявяват много по-висока чувствителност към всич-

ко, което се случва със и във морето. И това е естествено. Морето за тях е дом, всяка про-
фесия по един или друг начин докосва морето, морето е техният хоризонт. Те изпитват и 
ласката и гнева на морето, издържат натиска на всякакви външни влияния като туристиче-
ски поток, грижат се за чистотата му, тревожат се за ресурсите му. Те винаги живеят на 
границата, защото морето е граница и пазят тази граница. Нашето Черно море е грани-
ца на още 5 държави - Румъния, Украйна, Армения, Грузия, Русия и Турция. Включва се и 
Молдова, макар с много малка ивица. И всички хора от тези страни, които граничат с Чер-
но море, се отнасят по същия начин към него, както ние, българите, и организират и отго-
варят за дейностите на своите територии. И всички пазим своите граници, това е естест-
вено. Но освен граница, морето е и „врата“и то ни свързва с останалите страни. По раз-
личен начин - сътрудничество, партньорство, култури коридори. И най-добрият модел за 
развитие се явява именно сътрудничеството, което днес е застрашено от превръщането 
на Черно море във военна зона или още по-лошо - в зона на военни действия. Анализът на 
последните събития, обаче, показва като най-вероятно точно такова развитие. Напреже-
нието по оста НАТО – Русия, провокирано дълги години от сложни геополитически проце-
си, не носи дивиденти на развитието на Черноморския регион. Но ако Русия е страна, чи-
ято територия лежи на Черно море и тя като всички останали пази границите си, то НАТО 
е съюз, чиято намеса може и провокира превръщането на останалите страни, включител-
но на своите членове, в мишени на военни  действия. Гражданите на черноморските стра-
ни не искат това, защото то ще промени тотално именно живота по крайбрежията. Да от-
стояваме правото си на свобода и мирно развитие.

Публикуваме становището на Черноморски институт, който излиза с инициати-
ва „Черно море – зона на мира“  

Тракийско сдружение „Яни Попов“ гр. Созопол 
спечели финансиране по втората покана на 

Програмата за трансгрaнично сътрудничество 
между Република България и Република Турция 

Проектното предложение СВ005.2.23.051 „Тракийски традиции 
без граници“ е финансирано чрез приоритетна ос 2 “Туризъм“, спе-
цифична цел 2.3 Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив ту-
ризъм, чрез инициативи за трансгранично сътрудничество. Договорът 
за субсидия по инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) № 
РД-02-29-131 е подписан на 24.08.2020 г. 

Партньори в проекта са:
• Тракийско сдружение „Яни Попов“ гр. Созопол, Република Бълга-

рия, Водещ бенефициент;
• Директорат на музей гр. Одрин, Република Турция, Партньор
Главната цел на проекта е установяване и разширяване на трансграничното съ-

трудничество, чрез привличане на местните общности от региона да участват в съв-
местни инициативи за развитие на устойчив туризъм.

Специфични цели на проекта са опазване на местни-
те традиции чрез предаването им на следващите поколе-
ния; устойчиво използване на природното, историческо-
то и културното наследство.

В изпълнение на информационна дейност на 26 април 
2021 г. Тракийско сдружение „Яни Попов“ организира про-
веждането на прес конференция за анонсиране дейности-
те по проекта. Гости на събитието ще бъде кметът на Об-
щина Созопол, Директорът на партньорската организа-
ция, представители на неправителствени организации, 
членове на сдружението, представители на туристически 
организации и др.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата 
Interreg-IPA CBC България-Турция 2014-2020 

www.ipacbc-bgtr.eu

Агенция „Митници“, ТД  Южна морска с адрес: 
гр. Бургас ул.„ Княз Александър Батенберг” № 1, на 
основание чл.61 и чл. 64 от Закона за държавната 
собственост и чл. 5, ал. 1  и чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредба № 7 от 14.10.1997 г., обн. ДВ., бр. 102 
от 20.12.2005 г. за продажба на движими вещи – 
частна държавна собственост обявява провежда-
нето на търг с тайно наддаване за продажба на 2 
(два) бр. остатъци от бракувани леки автомобили 
– частна държавна собственост.

Огледите на остатъците от бракуваните леки ав-
томобили ще се състоят от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 
14.00 ч. до 16.00 ч. от 12.05.2021 г. до 14.05.2021 
г. на следните адреси: 

1. За остатъци от бракуван лек автомобил 
„Мерцедес Ванео“ /тръжен № 1/ – в гр.Свиленград, 
склад за задържани стоки „Монопол“, НТЦ-259.00 
лв. 

2. За остатъци от бракуван лек автомобил „Опел 
Вектра“ /тръжен № 2/ – в гр.Бургас, Свободна без-
митна зона, НТЦ-264.00 лв.

Информация за остатъците от бракуваните леки 

автомобили ще бъде изложена във фоайето на 
сградата на ТД Южна морска с адрес: гр. Бургас 
ул. „Княз Александър Батенберг” № 1.

Необходимо е кандидатите за участие в търга да 
притежават и представят разрешение по чл. 71 от 
ЗУО, издадено от директора на РИОСВ, на чиято те-
ритория се извършва дейността.

Документи за участие в търга могат да бъдат по-
лучени в деловодството на ТД Южна морска.

Офертите на кандидатите за участие в търга се 
приемат до 17.00 ч. на 19.05.2021 г. в деловод-
ството на ТД Южна морска с адрес: гр. Бургас, ул. 
„Княз Александър Батенберг” № 1.

Депозитните вноски са определени в размер 
на 10% от началната тръжна цена и се превеждат 
от кандидатите по сметката на ТД Южна морска – 
IBAN: BG15STSA93003303576156; BIC: STSABGSF 
Банка ДСК.

Търгът ще се проведе на 20.05.2021 г. от 10.00 
ч. в сградата на ТД Южна морска.

За информация: тел. 0889 006 018 – Стойчо 
Иванов.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНцИЯ „МИТНИцИ“

ТД ЮЖНА МОРСКА

О Б Я В А

Ако предстои 
битка за Черно 
море, България 
къде стои?



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Г-жо Невена Басарова-
Дичева, Вие сте основател 
на Първа Детска академия 
за добри обноски – моля, 
представете накратко дей-
ността на този формат.

- Благодаря много за инте-
реса към Първа Детска ака-
демия за добри обноски и 
към мен самата и книгите ми. 
Създадохме Първа Детска 
академия за добри обноски, 
за да подпомогнем  родите-
лите в процеса на възпита-
ние на децата, спазването на 
правилата за добро поведе-
ние и изграждането им като 
личности.

Целта е да надградим и за-
дълбочим знанията и умения-

та на децата, както по отноше-
ние на добрите обноски, така 
и на личностното им развитие 
и позитивна комуникация с те-
хни връстници, с родителите 
и учителите. Да ги приобщим 
максимално добре в света на 
добрите обноски и да развият 
трайни навици за добро пове-
дение, а не само периодични 
учтиви действия.

В центъра на нашата рабо-
та стои създадената от мен 
методика “Гъвкава дисципли-
на”, която помага децата да 
се възпитават като дисцип-
линирани личности, като ед-
новременно с това запазват 
своята индивидуалност и сво-
боден дух. 

Вече няколко години рабо-
тим за това да допринесем 
децата да общуват по-добре 

помежду си и с възрастните 
и да бъдат успешни и щастли-
ви личности. Добрите обнос-
ки не се ограничават само с 
това как да държиш вилицата 
и ножа и кой пръв да подаде 
ръка за поздрав – те са уме-
нието да общуваш така, че да 
те разберат и да те приемат, 
както и да умееш да отстоя-
ваш собствените си позиции 
любезно. 

Заради специфичната въз-
раст на децата, които посе-
щават Академията - предим-
но между 5 и 10 години, заня-
тията преминават под форма-
та на игра и демонстрация. 
Показваме на децата най-ва-
жното – как да общуват ус-
пешно в различни ситуации, 
да уважават другите хора, да 
зачитат личното им простран-
ство, но и да отстояват свои-
те собствени позиции, а също 
и да пазят природата, да бъ-
дат точни, винаги навреме, да 
спазват обещанията си. 

Дейността се разви и за 
тийнейджъри, и за родители, и 
за млади дами и господа.

- Децата в дигиталния 
свят по какво се различават 
от тези в аналоговия?

- Нека първо да кажа, че е 
съвсем нормално да се раз-
личават децата. Всяко поко-
ление е различно от предход-
ното. И винаги по-зрялото на-
мира недостатъци в развити-
ето на децата от гледна точка 
на това, че се смята, че са по-
разглезени, че по-лесно им 
се случват нещата, че са по-
придирчиви и по-емоционал-
ни и че ние, по-зрялото поко-
ление, сме били по-дисцип-

линирани. Истината е, че зад 
това дали ще е дисциплинира-
но едно поколение или едно 
дете, стоят на първо място се-
мейството, родителите и близ-
кото обкръжение, след това 

училището и не на послед-
но място ролята на обще-
ството, което също вли-
яе върху децата на всяко  
поколение. Ако можем да 
говорим за разлика е, че 
вероятно те са по-умни от 
нас, защото умеят неща, 
които, както се шегуваме 
възрастните – баба и дядо 
не знаят какво да правят 
с този телефон или пред 

този компютър и чес-
то младите изпра-

щат съобщения, 
правят регис-

трации и дори 
биха мог-
ли да пра-
вят банко-
ви плаща-
ния. Нещо, 
което тех-
ните баби 
и дядовци 
не могат 
да правят. 
Затова каз-
вам, че са 
по-умни от 
нас. 

От друга 
страна, де-
цата в ди-
гиталния 
свят смя-
там, че 

са много по-нетърпеливи, от-
колкото ние, аналоговите, за-
щото на един клик разстояние 
се намира всичко около тях. 
С един клик могат да отидат 
до Мексико или да видят пи-
рамидите чрез google world 
в реално време. С един клик 
могат да прочетат много кни-
ги, да намерят отговорите на 
въпроси, които ние сме из-
дирвали в библиотеки, кни-
жарници – ровейки сред мно-
гото томове.

За съжаление, сегашните 
деца често не знаят, че от-
говорите, които получават 
толкова лесно, може да не 
са съвсем коректни. Защото 
в интернет пространството 

има колкото верни, важни и 
полезни сведения, толкова и 
абсолютно неадекватни, не-
коректни и неверни неща. 
Общо отговорността на роди-
тели, учители и общество е да 
помагаме на децата да отсеят 
вярното от невярното в интер-
нет пространството.

- Липсват ли обноски на 
младите хора, какво про-
пускат те?

- Липси в обноските биха 
могли да имат както млади-
те, така и не много младите. 
Т. е. не бих разделила и ка-
тегоризирала младите хора 
като такива, които нямат об-
носки. Добрите обноски са 
част от живота на всички, 
които смятат, че за тях това 
е важно. Отново опираме до 
семейството. Ако във ваше-
то семейство се хранят всич-
ки на маса с бяла покривка, 
с нож, вилица и салфетка, за 
други може изобщо това да не 
е на дневен ред – да се взе-
ма храна за вкъщи и да се 
хапва дори от опаковките. И 
да не е нужно да се ползват 
прибори и салфетки. Така че 
доброто възпитание и добри-
те обноски започват със се-
мейството. След това – сре-
дата: колкото и да се възпи-
тава някой вкъщи, комуники-
райки с хора, които се дър-
жат по начин, коренно раз-
личен от този у дома, детето 
започва да се пита: „какво 
се случва, защо тези хора го 
правят всички по този начин, 

само аз ли съм различен?“. И 
тук е нужно да споменем, че е 
много важно да подбираме за 
себе си и децата си тази сре-
да, която ни кара да се чувст-
ваме комфортно. Независимо 
от това дали сме от тези, кои-
то ядем със салфетка или без 
салфетка. 

Ние правим избор – няма 
задължително – има подхо-
дящо и неподходящо. Или 
правилно и не толкова пра-
вилно. Наш избор е дали ще 
поздравим някого с усмивка,  
когато влезем в стаята или в 
клас, в библиотеката…, или 
ще влезем мълчаливи, нацу-
пени, с тряскане на вратата 
едва ли не. 

Когато говорим за пропус-
ки по отношение на обноски-
те смятам, че те могат да са 
различни и че липсата на та-
кива е пропуск основно за 
нас самите. Това, което спо-
менах с примера, че липсват 
усмивки, липсва поздрав – ко-
гато човек се усмихне и поз-
драви, някак си на него са-
мия му става слънчево и при-
ветливо на душата, независи-
мо от това какво настроение 
ще събуди.

- Във времето на вдиг-
натите палци в социални-
те мрежи и комуникацията 
през екрана какво не тряб-
ва да се забравя, не само от 
децата, а и от техните ро-
дители?

- Малко или много този въ-
прос се припокрива в пре-
дходното казано от мен. Не 
бива да забравяме, че живо-
тът не е само виртуален, но 
реален. И забавленията не 
са само пред малкия екран 
- хайде сега ще си направим 
пуканки и ще гледаме филм, 
а че е важно да комуникира-
ме, да общуваме, и то по ис-
тински сърдечен начин, който 
да докосне детската психика, 
детското сърце, а не с дежур-
ния въпрос: „Как ти мина де-
нят днес? Имаше ли пробле-
ми в училище? Изпитваха ли 
те? Какви оценки получи?“. 
Колкото и да сме уморени, 
колкото и да сме напрегна-
ти – никой не прави изклю-
чение, особено в последните 

една-две години в тези панде-
мични условия, на които сме 
подложени всички - и деца, и 
възрастни, сме доста по-из-
нервени и по-сприхави и дос-
та по-нетърпеливи да се слу-
чат нещата по нашия начин – 
веднага. Не бива да забравя-
ме, че под един лайк е хуба-
во да обясняваме, да изра-
зяваме какво точно чувства-
ме в тази емоция на харесва-
нето и нехаресването. И как-
во провокира това, за да мо-
жем да знаем когато държим 
да се харесаме или да харе-
саме някого, какво е нужно да 
правим. И обратното – защо 
този човек не ни харесва. Ако 
говорим конкретно за соци-
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• Конкретно за социалните мрежи – много често 
лайковете нямат нищо общо с реалността
• Харизмата е вродена, но тя се изгражда и надгражда
• Добрите обноски са за всеки и за всеки ден

Невена Басарова-Дичева е основател и управи-
тел на Първа Детска академия за добри обноски. 
Автор е на книгата „Детска академия за добри об-
носки“, издадена от „Софтпрес“ и превърнала се 
за по-малко от месец в най-продаваното заглавие 
в собствените онлайн канали на издателството за 
2019 година. Само десет месеца след излизането 
на пазара, книгата влезе в класацията за най-про-
давани книги на десетилетието на верига книжар-
ници “Хеликон”. През 2020 излезе и втората кни-
га на Невена Басарова-Дичева – практичното по-
магало “Упражения по етикет”.

Басарова създава иновативната методика 
„Гъвкава дисциплина“, с помощта на която деца-
та се възпитават в уважение към правилата и в 
същото време имат свободата и простора да се 
развиват. 

Участвала е в обучения за личностно развитие и 
себепознание, курсове и тренинги за управление 
на стреса, повишаване ефективността при взема-
не на решения в проблемни ситуации. Завършила 
е тригодишно обучение за спецификата на общу-
ване и възпитанието на деца и контролиране на 
детската агресия в най-ранна възраст.

Сертифициран треньор е по Емоционална ин-
телигентност и е специализирала „Психологично 
консултиране и въведение в психотерапия-
та“.

Невена Басарова е сертифициран консул-
тант по социален етикет от престижната шко-
ла Minding Manners International в Лондон. 
Тя е сертифициран експерт по бизнес ети-
кет от М. Паркър - лицензиран обучител 
на Washington School of Protocol във 
Вашингтон, САЩ.

Невена владее английски и ита-
лиански език. По образование е 
юрист и магистър по междуна-
родни икономически отноше-
ния. Омъжена. Има 2 деца.

Носител е на годишна на-
града на сп. Business Lady 
в категорията „Обучение и 
развитие“ за въведените 
добри практики и ефекти-
вен мениджмънт в областта 
успешното личностно раз-
витие и лидерство. Невена 
Басарова-Дичева е още 
автор на статии за прес-
тижни издания и пред-
почитан коментатор по 
проблемите на роди-
телството, образова-
нието и отглеждането 
на щастливи деца. 

Невена Басарова-Дичева, 
Първа Детска академия 
за добри обноски: Не бива да забравяме,  

Кулинарно пътешествие с Академията – Япония



алните мрежи – много често 
лайковете нямат нищо общо 
с реалността. Всеки ще се 
съгласи, че има поне един 
познат или на него самият 
му се е случвало поне един 
пост, който да е харесал без 
дори да е прочел. Прави го 
само защото е на негов бли-
зък приятел и иска да го сти-
мулира.

- Ученето от дистанция 
в електронна среда в мо-
мента ограбва ли по няка-
къв начин подрастващите, 
или по-скоро им предоста-
вя нови възможности?

- Разбира се, че медалът 
има две страни – говорихме 
затова колко неща могат да 
се научат с един клик и кос-
моса от информация в интер-
нет. Ако говорим за ограбва-
не – ограбва се възможност-
та от игри, прегръдки, директ-
ни приятелски спорове очи 

в очи… Да покажеш на съу-
ченичка, че я харесваш, да 
имаш време за неформално 
общуване с деца и с роди-
тели, и дори с директора на 
училището. Ограбва това, че 
не можеш да пориташ топка 
в междучасието, да изчакаш 
на опашката в голямото меж-
дучасие в лавката и да се по-
шегуваш  с някого. Или да си 
позволиш да отстъпиш ред на 
директор, учител. Да бъдеш 
добър и предложиш днес да 
купиш на приятеля си закус-
ката, за да не чака и той на 
опашката, а другия ден той 
да върне жеста. Така че няма 
как да не се чувстват децата 
ограбени откъм истинско, ре-
ално детство. Да не говорим, 
че чисто физически за здра-
вето им, за зрението, гръбна-
ка това седене пред компю-
търа с часове, дни, понякога 
и нощи, в зависимост от това 
кой в кой клас е и за какво се 
подготвя, също вреди.

- Харизмата – само пода-
рък от съдбата ли е?

- Вярвам, че да, харизма-
та е вродена – има хора, ко-
ито само като се усмихнат, те 

пленяват. Но категорично не 
можем да кажем, че тя е по-
дарък от съдбата. Харизмата 
се изгражда и надгражда. Тя 
е именно в начина, по който 
се усмихваш. За мен усмив-
ката е в основата на комуни-
кацията, както на работно-
то място, така и в приятел-
ски среди, така и в училище. 
Винаги е по-добре да те по-
срещнат с усмивка, отколко-
то намусени. Харизмата е и 
в походката, и в начина, по 
който посрещаш и победите 
си, и пораженията си. Тя е и в 
начина, по който помагаш на 
приятел в нужда или в начи-
на, по който реагираш на зло-
намерена постъпка от непри-
ятел. Всичко това е харизма 
и тя е процес, който можеш 
да развиваш и надграждаш, 
така че да направиш впечат-
ление, да бъдеш забелязан и 
забележителен.

- Разкажете, моля, инте-
ресен случай от работата 
Ви с деца.

- Доста ситуации имам 
през годините, в които деца 
са споделяли свои преживя-
вания. Беше ми интересен 
един, в който се показва кол-
ко ранима и плаха е детска-
та душа, а ние, родителите, 

дори не си даваме сметка за 
това. Беше преди пет-шест 
години, когато детенце във 
втори клас дойде при мен, 
дръпна ме встрани и каза: 
„Искам да те  помоля нещо – 
да говориш с мама да спре да 
пуши, защото тя много пуши, 
а баба почина от рак“. Бях 
много дълбоко докосната – 
първо, от драмата на детето 
– затова, че то пренася про-
блема на баба си върху май-
ка си и смята, че едното има 
общо с другото. Другото, ко-
ето ми направи впечатле-
ние, че не смееше да гово-
ри за това с майка си и тре-
тото е, че ми имаше толкова 
доверие и респект, вероятно 
и доза обич, за да ме помо-
ли за това толкова важно за 
него нещо и да ми сподели 
това свое съкровено жела-
ние. Много бях впечатлена и 
до момента не съм забрави-

ла този случай и едва ли ня-
кога ще го забравя.

- „Опростачено“ ли е 
младото поколение…

- И да, и не. Зависи вър-
ху какво се фокусираме. 
Непрекъснато се говори 
сега колко са груби млади-
те и как не отстъпват място 
на възрастните хора в град-

ския транспорт. За това ка-
къв груб речник имат – да, 
така е, чували сме по улици-
те да говорят тийнейджъри 
ужасно некрасиви думи, от 
една страна. От друга стра-
на, имам личен опит през 
последните  години по-ско-
ро като майка на малко дете 
ми се е налагало да вдигам 
количка по стълбища и точно 
млади хора са ми предлага-
ли сами помощ да пренесат 
количката, без дори да ги по-
моля. Това е показателно, че 
има и галантни млади хора, 
които искат да направят до-
бро. Така че зависи върху 
какво се фокусираме.

- На фона на това, че има 
приобщаващо образова-
ние, където непрекъсна-
то се вземат мерки, деца, 
подлежащи на обучение да 
бъдат връщани и задържа-
ни в клас, къде трябва да 
стоят етикетът и добрите 

обноски?
- Навсякъде – добрите об-

носки са за всеки и за все-
ки ден. Те нямат конкретно 
място. Нямат място само в 
театър, опера и кино. Нямат 
място само вкъщи, където 
да засвидетелстваме уваже-
ние на своите близки. Нямат 
място само в училище или на 

спортната или детската пло-
щадка. Те са част от нас и 
ние сме част от тях, зависи 
с какво искаме да се асоци-
ираме. Не им е лесно на де-
цата. В училище и в клас до-
брите обноски, поздравите, 
избягването на спорове или 
воденето им по интелигентен, 
толерантен  начин, е абсо-
лютно наложително и в пол-
за на всички. И при онланй 
обучението също – да поз-
дравиш учителя, съученици-
те си, да изглеждаш добре, 
да си си измил очите, да не 
си по пижама, да си навре-
ме за час, да слушаш концен-
трирано, а не да се разсей-
ваш със странични занима-
ния, които нямат нищо общо 
с учебния процес, да не чий-
тваш. Така че добрите обнос-
ки стоят при всеки човек във 
всяка една ситуация.

- Бургаското читали-
ще „Изгрев 1909“ напра-

ви буктрейлър на Вашата 
книга „Детска академия за 
добри обноски“, там каз-
вате, че „книжката е като 
джипиес“, който помага 
децата да се ориентират. В 
какво още им помага?

- Помага им в нещо, което 
е изключително важно – да 
бъдат себе си, да намерят 
себе си и да бъдат уверени. 
Често децата не знаят как да 
постъпят. Постъпват по няка-
къв начин биват осъждани – 
справедливо или не, и те се 
лутат: защо това дете ми се 
разсърди, защо не ми дават 
да играя с това дете. Тези си-
туации се разиграват в кни-
гата и така децата могат да 
намерят отговори на въпро-
си от тяхното ежедневие и 
ситуации, с които се сблъск-

ват ежедневно. 
Повечето неща, които са 

в книгата ми, са реални, не 
само от живота на Алекс и 
Криси – главните герои, но 
и на много от децата, които 
са преминали през Първа 
детска академия за добри 
обноски. Така че книгата е 
верен партньор и помощник 
на деца, но и на родители, 
защото и възрастните имат 
нужда от помощ. Казвали 
са ми: не знаем кое е пра-
вилно, гадаем и също иска-
ме да се учим. 

- Как приехте идеята на 
бургаските ентусиасти и 
какво Ви донесе съвмест-
ната работа?

-  Прегърнах  идеята 
„Добрите обноски“ да бъ-
дат част от  техния проект. 
Дори бих казала да се запо-
чне създаването на буктрей-
лъри точно с тази книга е 
нещо като „По дрехите по-

срещат“ и много ми хареса. 
Самата работа ми донесе 
много усмивки и удовлетво-
рение. Добре свършена ра-
бота, която носи позитиви и 
за всички деца, които гледат  
трейлъра и за цялото ни об-
щество, защото когато фоку-
сът се поставя върху добро-
то, няма как да няма и до-
бър отзвук.

- Съветвате ли книгата 
Ви да се чете от цялото се-
мейство?

- Категорично да, затова е 
и наръчник за деца и родите-
ли, защото немалко родите-
ли намират отговори на  въ-
проси, които си задават или 
които децата им задават, от 
една страна, от друга, има си-
туации, в които могат и сами-
те родители да участват за-
едно с децата и да прилагат 
добрите обноски, така деца-
та се чувстват още по-моти-
вирани. 

В академията играем игра, 
която съм правила и вкъщи с 
големия ми син – подреждам 
масата неправилно и той е 
моят коректор, който  пре-
нарежда приборите според 
етикета. Добра книжка е за 
семейството, когато искат да 
правят нещо съвместно, ин-
тересно и полезно, дори има 
и практическа насоченост. А 
книгата „Упражнения за ети-
кет“ е изключително подходя-
що практично помагало, ос-
новно за братя и сестри, ко-
ито да рисуват, да оцветя-
ват, да решават кръстосло-
вици, по-малките да разви-
ват фина моторика и упраж-
нения за концентрация при 
по-големите.
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че животът не е само виртуален, 
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Не бива да забравяме,  

Семинар за родители

Моменти от заснемането на буктрейлъра в бургаското читалище „Изгрев -1909“

Втори урок по добри обноски в Сандански

но и реален 
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Георги рУСинОВ

В отложен мач от 23-ия 
кръг на първенството на 
Югоизточна Трета лига 
„Черноморец“ (Бургас) 
надви тима на „Несебър“ 
с 2:1. След решаващата по-
беда в морското дерби 
„акулите“ се завърнаха на 

върха на класирането, из-
преварвайки отбора на 
„Марица“ (Пловдив) с ед-
на точка. Въпреки че несе-
бърлии оказаха съпроти-
ва, след загубата от „Чер-
номорец“ остават под чер-
тата за изпадане на 3 точ-
ки от 16-ия в класирането 
„Спартак 1947“ (Плов-

див).
Мачът в Несебър започ-

на ударно и още в 8-та ми-
нута Стоян Вълчев откри 
резултата за „акулите“. 
След отбит удар от греда, 

той прати топката във вра-
тата на Марио Исаков. До 
края на първото полувре-
ме резултатът остана 1:0 в 
полза на „Черноморец“. 
Втората част започна ка-

то първата и отново с ра-
нен гол бургазлии поведо-
ха категорично с 2:0. В 49-
ата минута дузпа реализи-
ра Мариян Тонев. Съдия-
та посочи бялата точка за 

игра с ръка на Иван Хри-
стов от „Несебър“. 

Три минути преди края 
на двубоя домакините ре-
ализираха почетно попа-
дение. Трайо Грозев засе-
че с глава центриране с 
глава и отбеляза.

Следващият кръг ще е 
много важен за „Черномо-
рец“. „Акулите“ приемат в 
Бургас отбора на „Хаско-
во“ и със сигурност ще иг-
раят за победа, която да 
ги бетонира на върха. В съ-
щия кръг е дербито между 
втория и третия в класира-
нето, които са само на точ-
ка зад бургазлии. „Мари-
ца“ гостува на „Загорец“ в 
Нова Загора. Едно реми 
между двата тима би било 
отлично за „Черномо-
рец“. 

В директен сблъсък за 
оцеляване се изправят и 
отборите на „Спартак“ 
1947 (Пловдив) и „Несе-
бър“. Несебърлии ще тър-
сят победата, за да могат 
да се изравнят по точки с 
пловдивчани. Другият от-
бор от областта в лигата – 
„Карнобат“, който е 13-и в 
класирането, посреща ти-
ма на „Ямбол 1915“. 

Мачовете ще се играят 
на 24 април, събота. 

Отборът на КВТ „Арена Бургас“ се 
класира на Суперфинала на Държав-
ното първенство по водна топка във 
възраст мъже U 13 през изминалия уик-
енд на ПК „Приморски“ във Варна.

Тимът на Светозар Владков и Сергей 
Караджов дебютира блестящо на тур-
нира и е единственият бургаски клуб 
на Суперфинал в най-малката възрас-
това група на първенството.

От играните 5 мача, ватерполистите 
на „Арена Бургас“ реализираха 3 без-

апелационни победи над съперниците 
си от „Левски София“ – 15:9, „Ботев 
Враца“ – 16:8 и „Славия“ – 11:1. С отбо-
рите на домакините „КПС Варна“ и „Ко-
модор“ бяха изиграни едни от най-рав-
ностойните срещи на турнира, завър-
шили 10:11 с КПС и 5:7 с „Комодор“.

Така, КВТ „Арена Бургас“ отива на 
Суперфиналите, където на 24-25.07 в 
Бургас, ще премери сили за медалите 
с отборите на „КПС Варна“, „Комодор“ 
и „Левски“.

Малките ватерполисти на  
КВТ „Арена“ са на Суперфинал

„Черноморец“ се завърна на върха

Чф

ФУтБОЛ

„Несебър“ остава под 
линията за изпадане

Окрилените от добра  
форма „шейхове“ излизат  
срещу коравия тим на „Хебър“

След оспорвано 
морско дерби:

Георги рУСинОВ

Непобеденият от повече от 
месец отбор на „Нефтохимик“ 
излиза във важна среща сре-
щу коравия тим на „Хебър“ (Па-
зарджик) като домакин на ста-
дион „Лазур“ утре. „Шейхове-
те“ ще търсят победата на вся-
ка цена, окрилени от добрата 
си форма в последния месец. 

От 15 март насам бургазлии 
не са допуснали загуба. Тога-
ва завършиха 0:0 със силния 
отбор на „Литекс“ (Ловеч) ка-
то домакини. Последва служеб-
на победа с 0:3 като гост на 
„Кариана“ (Едрен). Бомбата из-
бухна в 25-ия кръг, когато отно-
во на „Лазур“ „Нефтохимик“ по-
беди лидера в класирането на 
Втора лига – „Пирин“ (Благоев-
град) с 2:1. Тимът почива в 26-
ия кръг, но в 27-ия достигна до 
нов успех. Този път с минимал-
ното, но напълно достатъчно 
1:0, „шейховете“ надвиха 
„Струмска слава“.

Мачът срещу пазарджиклии 
няма да е никак лесен за из-
падналия във финансови нево-
ли „Нефтохимик“, но надежда-
та за оставане в професионал-
ния футбол все още е жива. 
„Хебър“ от своя страна също 
ще играе за победа, за да за-
пази шанс за класиране в Пър-
ва лига. Тимът е на 2 точки от 
заветното 3 място, което дава 
право на бараж.

Независимо от развитието 

на мача в събота, бургазлии 
ще стискат палци за победа, 
или евентуален равен на „Ло-
комотив“ (Горна Оряховица) 
срещу „Янтра“ (Габрово), ко-
ито са основните опоненти 
на „Нефтохимик“ в дъното на 
таблицата. „Локомотив“ е с 
20 точки, „Янтра“ с 19, а „шей-
ховете“ са точно под черта-
та на изпадащите със 17 точ-
ки. И трите отбора имат по 
24 мача.

„Черноморски фар“

„Приятели на спорта – при-
ятели на природата“ е съв-
местна инициатива на плувен 
клуб „Бриз“ - Бургас и Нацио-
налната спортна академия 
„Васил Левски“. Към нея се 
присъединяват Българска Асо-
циация Триатлон и спортно 
училище „Юрий Гагарин“ – 
Бургас. Инициативата е насро-
чена за 24-25 април 2021 г. За 
участие в нея са поканени 
всички млади хора между 15 
и 25-годишна възраст, които 
се занимават със спорт. Ос-
вен полезната работа по под-
готовката на Учебно-спортна-
та водна база на НСА в Несе-
бър за новия сезон, те ще се 
запознаят и с възможностите, 
които академията предлага за 
тяхното развитие след при-
ключване на състезателна 
дейност.

„Преди всичко искам да 
поздравя плувен клуб „Бриз“ 
за инициативата да бъдем 
партньори в един толкова ва-
жен проект, който ангажира 
младите хора и им дава въз-
можност да направят нещо по-
лезно както за спорта, така и 
за природата. Проектът „При-

ятели на спорта – приятели на 
природата“ допълва изцяло 
мисията на Национална спорт-
на академия да подготвя ка-
дри, отговорни към своето и 
на обществото ни бъдеще. За-
това ние отваряме широко 
вратите на нашата Водна учеб-
но-спортна база в Несебър за 
младите спортисти на Бургас 
и бъдещи наши студенти. Ос-
вен полезната работа по под-
готовка на базата за новия се-
зон, чрез близкия им контакт 
с наши висококвалифицирани 
преподаватели, те ще се за-
познаят и с възможностите, 
които Спортната академия 
предоставя за тяхното бъдещо 
развитие“, каза ректорът на 
НСА - проф. Николай Изов.

„Лятната база на НСА е из-
ключително място за провеж-
дане на сериозна подготовка 
за всички студенти в специал-
ност „Триатлон“, както и за 
любителите на този вълнуващ 
олимпийски спорт. Освен ка-
то лична кауза, ние от БАТ при-
емаме предизвикателството 
да помогнем за едно по-чисто 
и красиво място за спорт в 
България“, заяви Марио Или-
ев - президент на Българска 
Асоциация Триатлон.

„Включваме се в инициати-
вата по призвание. Имайки 
предвид, че сме в Бургас, най-
близо до Несебър, и че сме 
спортно училище, където голя-
ма част от абитуриентите ни 
се реализират в НСА, с готов-
ност ще се включим в проек-
та. Ние сме благодарни за гри-
жите и възможностите, които 
дава Академията за реализа-
цията на всички нас като лич-
ности. Тя ни учи на труд и зна-
ние в сложната материя на 
тренировката“, заявиха от 
Спортното училище в Бургас.

„С радост организираме съ-
битието съвместно с НСА. Клу-
бът винаги се е водел по стъп-
ките на Академията. Това е ед-
на добра социална кауза и 
всеки може да се запише за 
нея на страницата на Плувен 
Клуб „Бриз“ във фейсбук или 
на страницата на събитието 
във фейсбук“, добавят от ПК 
„Бриз“.

Организаторите са осигури-
ли автобусен превоз от Бур-
гас до базата на НСА и обра-
тно, както и сандвичи за учас-
тниците. Инициативата ще се 
проведе в съответствие с 
всички актуални изисквания 
към здравната безопасност.

НСА и ПК „Бриз“ в съвместна 
спортна и екоинициатива 
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ОБЯВа

Търся 
тракторист-механизатор 

до 45 години. 
Работи се с нови машини.

Целогодишна работа, 
добро заплащане. 

Район Бургас.
телефон за връзка: 

0899 929083

Спортен клуб по подводен риболов "Черноморец" - Бургас
ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал.2 от Устава на клу-
ба, Управителният съвет на СКПР "Черноморец" - Бургас кани сво-
ите членове на Общо отчетно-изборно събрание на 26.05.2021 от 
18 часа в офиса на клуба ул. "Фердинандова" 5

ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Сдру-

жение СКПР "Черноморец" - Бургас за 2020 г.
2. Обявяване на ГФО-ти в Търговския регистър в Агенцията по 

вписване.
3. Избор на Управителен и Контролен съвет.
4. Разни.
Председател: П.Втухов

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

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

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

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

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

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

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

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

ли, обзор

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

СПРАВОЧНИК

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

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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П  О  К  А  Н  А

УС  на основание чл.26, ал.1 от Устава на ЗК „Напредък” с. Ко-
заре, община Карнобат, област Бургас свиква  годишно- отчетно  
събрание на  15.05.2021 година  от  9,30 часа в стопанския двор 
на кооперацията. 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  :
1.  Утвърждаване решение на УС за приемане на член  кооператори.
2. Годишен отчет на УС за дейността на кооперацията за 2020 год.
3. Годишен финансов отчет на кооперацията за 2020 година.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2020 година.
5. Вземане решение за придобиване и разпореждане  чрез за-

мяна с недвижими имоти на кооперацията.
6. Утвърждаване  условията за арендуване на земеделска зе-

мя.
Ако не се явят необходимия брой членове, събранието се про-

вежда 1 час по-късно, независимо от броя на присъстващите, съ-
гласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите.                          

От  Управителния съвет

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-268/22.04.2021 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на нов публичен търг с тай-

но наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, а именно: ПИ №44094.2.981 по КККР на с. Лозенец, 
м. „Караагач“,  с площ от 1697 кв.м., с трайно предназначение-ур-
банизирана, с АЧОС №1661/18.7.2013 г 

Повторният търг да се проведе при същите условия и ред, опре-
делени в № РД-01-189/30.03.2021 г. на кмета на община Царево, 
а именно

  Начална тръжна цена – 149 336 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 07.05.2021г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

10.05.2021г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -14933,60 лева -10 % от началната тръжна це-
на,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 07.05.2021г.

 Дата на отваряне на предложенията-11.05.2021г. , час-10,00 
часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска админи-
страция Царево.-

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

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила подробно устройствения план за „Второ-
степенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Мапи/Каваци“, землище на гр.Созопол, както и с оглед реализиране на проект на техническата 
инфраструктура,  Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следни-
те  недвижими имоти: 

 

Собственик Поземлен имот 
идентификатор

Трайно предназначе-
ние на територията

Площ за отчуждаван е
/кв.м./

Размер на дължимото обез-
щетени е

Никола Иванов Карабаджаков 67800.34.290 земеделска, НТП- за 
къмпинг, мотел 

 2 (два) кв.м. от поземлен 
имот, целият с площ от 

2646 кв.м.

163 лв.( сто шестдесет и 
три лева)

Димитър Георгиев Красов 67800.54.55 земеделска, НТП- друг 
вид нива

70 (седемдесет) кв.м. от 
поземлен имот, целият с 

площ от 420 кв.м.

5 680лв.( пет хиляди шест-
стотин и осемдесет лева)

Даниела Иванова Атанасова
Зорета Иванова Атанасова

67800.54.54 земеделска, НТП- друг 
вид нива

18 (осемнадесет) кв.м. от 
поземлен имот, целият с 

площ от 644 кв.м

1 460лв.(хиляда четиристо-
тин и шестдесет лева)

Елена Михайлова Ралева
Костадин Тодоров Мархолев
Красимира Иванова Борисова
Керка Илиева Мархолева
Иван Кирилов Борисов
Диана Иванова Ралло
Никола Тодоров Мархолев
Нина Михайлова Костова

67800.54.53 земеделска, НТП- друг 
вид нива 

4 (четири) кв.м. от позем-
лен имот, целият с площ от 

1885 кв.м

325 лв.(триста двадесет и 
пет)лв

Стана Атанасова Стоянова 67800.54.51 земеделска, НТП- изо-
ставена орна земя

73 (седемдесет и три) кв.м. 
от поземлен имот, целият с 

площ от 1981 кв.м

5 924 лв.(пет хиляди девет-
стотин двадесет и четири 
лева)

Кръстьо Николов Далакманов 67800.54.50 земеделска, НТП- друг 
вид нива

132 (сто тридесет и два) 
кв.м. от поземлен имот, 

целият с площ от 2214 кв.м

10 712 лв.(десет хиляди 
седемстотин и дванадесет 
лева)

           
В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост в отдел „Правни дейности 

и управление на собствеността”, Община Созопол, пл.”Хан Крум” №2, стая №37., като могат да посочат банкова сметка, по която да им 
бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот. 

В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка “За чужди средства“ на Община Созопол, съглас-
но чл.29, ал.2 от ЗОС, от където ще могат да бъдат получавани чрез обслужващата банка.

Проектът е одобрен с решение № 1335 от 25.01.2019г , устройствения план е одобрен от Общински Съвет и обявен чрез съобщение 
в ДВ брой 15/19.02.2019г., и по него няма постъпили възражения.

Проектът е включен в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г., приета с Решение №321 от 
Общински Съвет Созопол с Протокол №15/09.02.2021г. , заседание проведено на 09.02.2021г. 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Созопол и копие от него 
да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

„Черноморски фар“

Община Царево се 
включи в инициативата 
на „Уолтопия“ за изграж-
дане на две уникални съ-
оръжения за активно за-
бавление. Както „Черно-
морски фар“ писа, Общи-
на Бургас също кандидат-
ства по процедурата.

Българската компания, 
която е световен лидер в 
производството на стени 
за катерене с над 1800 
проекта в повече от 70 
страни на 6 континента, 
е решила да подари из-
граждането на двата си 
най-вдъхновяващи нови 
продукта.

Adventure Hub е атрак-
ционен комплекс, съче-
таващ в себе си много 

различни забавления. 
Всъщност най-впечатля-
ващото си съоръжение 
компанията избира да 
покаже за първи път 
именно в родината си. То 
е с огромен мащаб и 
включва въжен парк, 
Ролглайдер®, детски сте-
ни за катерене, които са 
хармонично съчетани в 
красивата форма на ги-
гантско дърво.

Ролглайдер® е другото 
съоръжение, което без 
аналог имитира свобод-
но летене, давайки въз-
можност на човек да по-
лети като птица и да ви-
ди света през погледа на 
орела напълно безопас-
но и екологично. Той мо-
же да бъде построен на 
практика навсякъде – в 

градски парк, около кре-
пости, над каньони, дори 
над езера и морета.

Стойността на инвести-
цията, която „Уолтопия“ 
планира да направи, е 
над два милиона лева, 
като компанията се анга-
жира и с поддръжката и 
оперирането на съоръ-
женията и поема отго-
ворност да наеме и обу-
чи персонал и да осигу-
ри безопасното използ-
ване на атракционите.

Община Царево, която 
крие спиращи дъха глед-
ки, кандидатства и за 
двете съоръжения. Надя-
ваме се, че ще бъдем 
подкрепени и ще можем 
да зарадваме жителите 
и гостите си с тези уни-
кални атракции.

„Черноморски фар“

Пристигна плаващият 
кран, който ще работи по 
разширяването на приста-
на на остров Света Анаста-
сия. Той ще остане тук ця-
ло лято. Но бургаският ос-
тров не само няма да бъде 
затворен за туристи, а ще 
ги очаква с традиционното 
гостоприемство и добра 
кухня. Кранът ще работи пе-
риферно в акваторията и 
няма да пречи на посеща-
емостта. Даже напротив, 
той може да се превърне в 
една допълнителна атрак-
ция, но само за няколко ме-
сеца.

А проектът, чието изпъл-
нение вече стартира, има 
за цел подобряване на ус-

ловията и безопасността 
при акостиране на остров 
Света Анастасия. Най-
простото обяснение е, че 
се удължава с 10 метра ста-
рата кейова стена, а едно-
временно с това ще се из-
гради още една, дълга 40 
метра. Така ще се получи 
пристан, затворен от две 
страни, а не защитен само 
от едната.

Ориентировъчно казано, 
ще се работи под Лекарна-
та, на разстояние от Гъба-
та, която няма да бъде за-
сегната по никакъв начин, 
както и никоя друга от за-
бележителностите на ос-
трова. Даже напротив - оч-
аква се с изпълнението на 
проекта да бъде защитена 
от ерозия неговата скалис-

та основа.
„С изграждането на но-

вия пристан ще бъде удъл-
жен периодът за посеще-
ние на острова. Той ще оси-
гури по-безопасно акости-
ране, а при лошо време ще 
е убежище за малки плава-
телни съдове“, каза кметът 
Димитър Николов.

Скоро остров Света Ана-
стасия отново ще посреща 
своите гости, като се спаз-
ват всички изисквания за 
дезинфекция и здравна 
безопасност. Община Бур-
гас гарантира, че работата 
по обновяване и разширя-
ване на пристана няма да 
попречи изобщо на турис-
тическия сезон, тъй като 
ще се върши основно в мо-
рето.

И Царево ще кандидатства 
за атракцион от „Уолтопия“

Плаващ кран  
ще разширява пристана на 

остров Света Анастасия
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Георги Тошев 
разговаря в 
Бургас с режи-
сьора Симеон 
Димитров, кой-
то е първи-
ят учител на 
Мария Бака-
лова. Фоайе-
то на бургаски 
хотел се пре-
върна в сни-
мачна площад-
ка, за среща-
та на журнали-
ста и операто-
ра Станислав 
Камбуров с 
учителя й по 
актьорско майстор-
ство Какво разказа режисьорът Симеон Димитров за първите години на Мария 
като актриса - гледайте в понеделник в „Преди обед“ по Би Ти Ви, когато вече ще е 
ясно дали тя печели престижното отличие.

Георги РУСИНОВ

Кой уважаващ себе си бургазлия няма по-
не един комплект анцуг „Адидас“? От години 
морският град е свързван с трите ленти на 
любимата марка спортни облекла на хиля-
ди бургазлии. Славата на „Бургасдидас“ се 
носи из цялата страна. Известен факт е, че 
бургаските батки ползват няколко вида ан-
цузи според различните нужди – ежеднев-
ни, с които може да си щъкаш из комплекса, 
да отидеш на кафенце с приятели и да паза-
руваш от магазина; за тренировки по квар-
талните фитнеси на открито; официални, с 
които е напълно прието да се седне в кръч-
мата, където да си правиш селфита, които 

да покажеш гордо във Фейсбук.
Какво обаче липсваше толкова години на 

батките, влюбени в „Адидас“? Световният 
спортен магнат да признае най-накрая тази 
толкова силна любов на Бургас към марката. 
Това липсваше. Е, това вече е факт - макар 
и под малко по-различен вариант, мокрият 
сън на бургаските батки стана реалност. На 
пазара официално се продават два варианта 
екипи на Black Sharks Chernomorets. В пре-
вод – „Черните акули от Черноморец“, как-
вото е прозвището на добре представящи-
ят се баскетболен клуб от Бургас. 

Първият вариант на екипа, на който се 
виждат и прословутите три ленти, излиза 230 
лева за горнище и долнище. Вторият, на кой-
то е показано логото на баскетболния „Чер-
номорец“, но без трите ленти паралелно до 
него, може да се закупи общо за 210 лева. 
Тениските вървят по 59 лева. Бившият за-
местник-кмет Костадин Марков написа във 
Фейсбук, че вече е поръчал за себе си.
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в бургас

Мокър сън на бургаските 
батки стана реалност

Преди 
Оскарите 

„Черноморски фар“

Обърната къща с по-
крива надолу се очаква 
да бъде най-новата ат-
ракция за туристите в 
Черноморец през това 
лято. Тя се намира на 
пътя за къмпинг „Гради-
на“. Текат довършител-
ни работи по необичай-
ния дом, в който няма да 
живее никой.

Къщата е на три ета-
жа, ако се брои и по-
кривът, откъдето ще се 
влиза. Подът е отгоре, 
а таванът – долу. Мебе-
лите също ще са с гла-
вата надолу.

Проектът е измислен 
за забавление на мал-
ки и големи. Снимки ве-
че се появиха в соци-
алната мрежа, въпреки 
че текат довършителни 
дейности.

Обърната къща - новата 
атракция край Черноморец
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