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1 Апелативен прокурор Любомир Петров: 

Бургаското летище 
пустее през зимата

„Черноморец“ ще играе 
като „Атлетико“ (Мадрид)

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 19 януари

ДъжДовете напълниха 
язовирите в оБластта 

обзор ще 
провежда 

референдум 
за община Собственикът на хотел „България“  

с идея за подземен паркинг под негоСтр. 2

Стр. 

5

Стр. 14

СЛед воднАтА Стихия

4 „Камчия“ покачи полезния си 
обем с 30 млн. куб. м за четири дни

4 Кметът николов поиска виК  
да ремонтира централни улици

2-3u

Георги РУСИНОВ

Само за четири дни язовирите в 
областта се напълниха от продъл-
жителните дъждове, които се из-
ляха. Най-важният за голяма част 
от населението на Бургаско – язо-
вир „Камчия“, покачи полезния си 
обем с 30 млн. куб. м в периода от 
11 до 14 януари, показа проверка 
на „Черноморски фар“.

На 11 януари наличният обем 
на язовира е 129.138 млн. куб. м 
и 52.838 млн. куб. м наличен поле-
зен обем. На 14 януари цифрите 

са следните – 159.269 млн. куб. м 
наличен обем и 82.969 млн. куб. м 
наличен полезен обем. Като про-
центи язовирът е пълен на 68.19%, 
а полезният обем е 52.76%.

Язовирът важен за населени-
те места на юг от Бургас – „Ясна 
поляна“ също се напълни покрай 
дъждовете. 4 млн. куб. м повече 
полезен обем е влязъл в язови-
ра в периода от 4 дни. „Ясна по-
ляна“ в момента е пълен с 22.124 
млн. куб. м, или 68.45% от целия 
си обем. Общият полезен обем е 
14.574 млн. куб. м.

ФУтБоЛ

За 2020-а отчитаме 20% спад  
на престъпността в региона
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Дъждовете напълниха  

Георги РУСИНОВ

Само за четири дни язо-
вирите в областта се на-
пълниха от продължител-
ните дъждове, които се 
изляха. Най-важният за 
голяма част от населени-
ето на Бургаско – язовир 
„Камчия“, покачи полез-
ния си обем с 30 млн. куб. 
м в периода от 11 до 14 
януари, показа проверка 
на „Черноморски фар“.

На 11 януари наличният 
обем на язовира е 129.138 
млн. куб. м и 52.838 млн. 
куб. м наличен полезен 
обем. На 14 януари ци-
фрите са следните – 
159.269 млн. куб. м нали-
чен обем и 82.969 млн. 
куб. м наличен полезен 
обем. Като проценти язо-
вирът е пълен на 68.19%, а 
полезният обем е 52.76%.

Язовирът, важен за на-
селените места на юг от 
Бургас – „Ясна поляна“, 
също се напълни покрай 

дъждовете. 4 млн. куб. м 
повече полезен обем са 
влезли в язовира в пери-
ода от 4 дни. „Ясна поля-
на“ в момента е пълен с 

22.124 млн. куб. м, или 
68.45% от целия си обем. 
Общият полезен обем е 
14.574 млн. куб. м.

При другите два язови-
ра, които трябваше да 
спасяват Бургаска област 
от сушата, положението 
не е толкова розово. И в 
тях се покачи количество-
то, но далеч по-малко от 

„Камчия“ и „Ясна поля-
на“. 

В „Ахелой“ ръстът на 
общия обем е едва с 1 
млн. куб. м – 3.970, или ед-
ва 31.33% от общия обем. 
Наличният полезен обем 
е 26.71% - 3.170 млн. куб. 
м.

По-големият от двата – 
„Порой“, няма ръст дори 

„Черноморски фар“

Кметът Димитър Нико-
лов поиска от областния 
управител да свика извън-
редно общо събрание на 
регионалната ВиК асоци-
ация. Настояването му е 
да бъде прецизиран и 
предварително обявен 
списък с предвидени за 
подмяна на тръби улици в 
годишния план на ВиК 
дружеството, за да бъде 
съобразена с него капита-
ловата програма на Об-
щина Бургас.

Целта е да се предвиди 
финансов ресурс в Бю-
джет 2021 за обновяване 
там, където ВиК има го-
товност да извърши най-
напред подземната рабо-
та, а после Общината да 
преасфалтира и изгради 
нови тротоари отгоре. Та-
ка няма да се правят из-
лишни харчове, както и 
няма да се налага ремон-

тирана улица отново да 
бъде разкопана заради 
ВиК аварии или за подмя-
на на водопреносната 
мрежа.

"В качеството ми на 
кмет винаги съм настоя-
вал средствата, предви-
дени в бюджета за ремонт 
на улици, да бъдат израз-
ходвани там, където е под-
менена подземната ин-
фраструктура. Целесъо-
бразно е в разчета за ка-
питалови разходи да бъ-
дат включени за подмяна 
на пътната настилка оне-
зи улици, в които ВиК опе-
раторът има готовност да 
подмени и/или ремонтира 
системите, които поддър-
жа", каза кметът Николов.

Той допълни, че внася 
докладна в Общинския съ-
вет, чрез която настоява 
за промяна в алгоритъма 
на взаимодействие между 
институциите, така че ВиК 
асоциацията да подава 

предварителна информа-
ция за планираните ре-
монти и инвестиции в Бур-
гас, а не както досега след 
приемането на бюджета.

На дневен ред и тази го-
дина са изключително ва-
жни улици, които Община 
Бургас има готовност да 
ремонтира, но те нямат 
сменена канализационна и 
водопреносна мрежа. Ас-
фалтирането може да бъде 
осъществено, но не и пре-
ди смяна на тръбите, тъй 
като ще е неефективно.

Най-спешно от ремонт 
на пътни и тротоарни на-
стилки се нуждаят след-
ните улици:

Ул. "Климент Охридски", 
ул. "Ивайло", ул. "Патри-
арх Евтимий", ул. "Шейно-
во", ул. "Пробуда", ул. "Ма-
кедония", ул. "Христо Фо-
тев", ул. "Цар Самуил", ул. 
"Дебелт", ул. "Мария Луи-
за", ул. "Гладстон", ул. "Цар 
Асен",  ул. "Оборище", ул. 

"Асен Златаров", ул. "Юрий 
Венелин", ул. "Иван Бого-
ров", ул. "Странджа", ул. 
"Екзарх Йосиф", ул. "Мит-
рополит Симеон", ул. "Сла-
вянска", ул. "Д-р Нидер", 
ул. "Индустриална", ул. 
"Петко Задгорски", ул. 
"Атанасовско езеро", ул. 
"Константин Величков", 
ул. "Перущица", ул. "Шар 
планина", ул. "Одрин".

За тях Общината има го-
товност да финансира 
подмяната на настилките 
и ще ги представи за при-
оритетни на общото съ-
брание на регионалната 
ВиК асоциация, с искане 
да залегнат в годишния 
план на ВиК дружеството.

Ежегодно в бюджета на 
Бургас се определя спи-
сък с обекти за ремонт. 
Досега след одобряване-
то му се налагаше Общи-
ната да координира дейст-
вията си с ВиК оператора. 
Това създава трудности 

при изпълнение на поети-
те ангажименти. Въпреки 
това през последните го-
дини Общината обнови в 
сътрудничество с ВиК - 
Бургас пътната настилка 
на:

Ул. "Хр. Ботев", ул. "Гур-
ко", ул. "Рилска", ул. "Пи-
ротска", ул. "Фердинандо-
ва" до „Гладстон“, ул. "Хан 
Крум", ул. "Цариградска", 
ул. "Булаир", ул. "Лермон-
тов", ул. "Г. С. Раковски", 
ул. "Ал. Стамболийски", 
ул. "Александър Велики", 
ул. "Г. Кирков", ул. "Скобе-
лев", ул. "Възраждане", ул. 
"Шипка", ул. "К. Фотинов", 
ул. "Успенска", ул. "Гео 
Милев", ул. "Ил. Макарио-
полски", ул. "Васил Лев-
ски", ул. "Любен Караве-
лов", ул. "Богориди", ул. 
"Димитър Димов", ул. 
"Транспортна", ул. "Влади-
мир Вазов", ул. "Батен-
берг", ул. "Средна гора", 
ул. "Места" и др.

Кметът Николов: Спешно ВиК да влезе в централни 
бургаски улици, за да започнем след това ремонт

„Камчия“ покачи полезния си обем 
с 30 млн. куб.м за четири дни

„Черноморски фар“

Обзор иска да се отдели от об-
щина Несебър и да става самос-
тоятелен общински център. По то-
зи повод е насрочен референдум 
за 28 февруари. А до провеждане-
то му се стигна след искане от 
страна на местен инициативен ко-
митет. На него гласуващите ще 
трябва да отговорят на въпроса: 
"Подкрепяте ли предложението за 
обособяване на нова община с 
център град Обзор, състояща се 
от населените места - град Обзор, 
село Баня, село Приселци, се-
ло Раковсково, село Емона, се-
ло Паницово, село Козница?", съ-
общиха от Областна управа.

В архивите на Областна адми-
нистрация Бургас няма информа-
ция в годините назад да се е про-
веждала подобна процедура, кое-
то дава предпоставки да се счита, 
че е за първи път. Хронологията 
на събитията започва с искане и 
подписка от Инициативен коми-
тет. В рамките на месец юристите 
на Областна администрация об-
стойно проверяват законосъо-
бразността на постъпилото иска-

не. След извършване на необхо-
димите документални проверки 
Областна администрация предла-
га на Общински съвет Несебър да 
вземе решение за провеждане на 

местен референдум. Местният 
парламент излиза с негативно ре-
шение. Въпреки това, с цел охра-
няване на обществения интерес, а 
именно да не бъде осуетено уп-

ражняването на правото на мес-
тен референдум, законът пред-
вижда изрично алтернативен ва-
риант – насрочване на дата от 
страна на областния управител. 
Негово е и задължението да опре-
дели дата за провеждането на до-
питването.

Организационно-техническата 
подготовка, както и разходите за 
провеждането му са ангажимент 
на Община Несебър. Поради не-
обходимостта от информационна 
кампания, организирането и отпе-
чатването на всички необходими 
книжа, се допуска предварително 
изпълнение на заповедта на об-
ластния управител. Предложение-
то, предмет на референдума, е 
прието, ако в него са участвали 
не по-малко от 40 на сто от граж-
даните с избирателни права и с 
"да" са отговорили повече от по-
ловината от участвалите в рефе-
рендума. При положителен вот на 
избирателите областният управи-
тел в двуседмичен срок внася до-
клад в Министерски съвет.

Предмет на този референдум не 
е излизането на евентуално нова-
та община от Бургаска област.

Дона МИТЕВА

Тази криза не е за пари, 
тя е за здраве. Проблемът 
е психологически. И ако 
все пак на пазара на жили-
ща в Бургас се отчита лек 
спад, е по-скоро от страх. 
Семействата в някои слу-
чаи стесняват потреблени-
ето си. Такива са наблюде-
нията на брокера на недви-
жими имоти Петко Кичев.

„Има лек спад на сделки-
те, но въпреки това има и 
голямо търсене. Няма пред-
лагане. Затова и цените се 
вдигат, въпреки че мнозина 
очакваха покрай пандемия-
та да паднат“, казва той. 

В момента панелка в 
комплекс „Славейков“ вър-
ви по 1000 евро на квадра-
тен метър, дава пример 
брокерът.

Предпочитат се също 
сделките на зелено, защо-
то при тях има по-голям из-
бор. Купувачите се успоко-
яват с това, че от години 
няма фалирала строителна 
фирма. Така че няма опас-
ност жилището да не бъде 
построено. А докато се 
строи, могат да се правят 
подобрения.

По наблюдения на бур-
газлията има и още един 
парадокс на местния па-
зар: Жилища купуват хора 
от Ямбол, Сливен, Айтос, 
като основният мотив е, че 
ги взимат „за децата“, кои-
то я са проходили вече, я 
не. Така жилищата стоят 
празни през по-голямата 
част от годината.

По време на 

ПанДемията:

Напористо 
купуват 
жилища 

жители на 
Ямбол, 

Сливен и 
Айтос

Апартаментите 
стоят празни – 
„за децата им“

обзор ще провежда референдум за община

Емил Димитров - Ревизоро

Язовир „Камчия“
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Георги РУСИНОВ

След продължилите ня-
колко денонощия обилни 
валежи над Бургас и реги-
она едно нещо за пореден 
път стана ясно. Системата 
за ранно оповестяване 
при наводнения на мор-
ската община доказа сво-
ята ефективност и не се 
стигна до сериозно водно 
бедствие. Благодарение 
на нея администрацията 
успя да реагира бързо в 
критичния вторник и да 
евакуира 20 семейства от 
Черниците, където рано 
сутринта в 5:30 часа нива-
та на река Маринка бяха 
критични. Датчиците свет-
наха в червено и за река 
Отманлийска край Ченге-
не скеле и спешно багери 
бяха изпратени да разчис-
тят натрупаните наноси. 

„Системата за ранно 
оповестяване при навод-
нения доказа своята ефек-
тивност и благодарение на 
нея предприехме незабав-
ни действия. Това ми дава 
основание да я разширим 
още тази година с нови 
датчици“, заяви кметът на 
община Бургас Димитър 
Николов.

От администрацията от-
говориха за „Черномор-
ски фар“, че новите 4-5 
точки, с които ще се над-
гради системата, ще са на 
територията на общината, 
а кметът ще ги предложи в 
проекта за Бюджет 2021. 
Това са Равнец, Извор, 
Черниците, Ченгене скеле, 
Твърдица и Димчево. 
Обикновено при силни ва-
лежи това са критичните 
места в общината с риск 
от наводнения. 

Какво представлява 
всъщност системата? 24/7 
в общинския център за ви-
деонаблюдение се следят 
12 реки и 7 язовира, при 
които има инсталирани 
датчици, отчитащи нивата 
им. Дежурните в центъра 
имат и пряко наблюдение 
чрез видеокамери в райо-
ните. Така се избегна 
практиката отпреди това 
служители на УКОРС да 
ходят на терен и тепърва 
да отчитат данни при сил-
ни валежи. 

До създаването й се 
стигна след големите на-
воднения през 2014-а. При 
фаталното водно бедствие 
в общините Камено и Бур-

гас през 2017-а, където до-
веде дори до загуба на чо-
вешки животи, а стотици 
семейства изгубиха покъ-
щнината си, именно отно-
во тази система помогна 
на бургаската администра-
ция да реагира бързо. За-
това и в морската община 
се стигна само до матери-
ални щети на няколко мес-
та.

Тук изниква и въпросът 
не е ли необходима такава 
система и в останалите 
общини в областта. Час-
тично бургаската помага 
на пограничните общини, 
но това не е достатъчно. 
След събитията от 2014-а и 
2017-а е сигурно, че и дру-
гите общини трябва да 
имат такива системи. Екс-
перти твърдят, че с доста-
тъчно финансиране от тя-
хна страна или от държа-
вата, бургаската може от 
общинска да се превърне 
в областна система за 
ранно предупреждение 
при наводнения. 

Всеки гражданин на об-
щина Бургас може да сле-
ди данните, които тя отчи-
та, в приложението Smart 
Burgas. 

Таксата на то
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язовирите в областта 
и с 1 млн. куб. м. в полез-
ния си обем. От 45.200 
млн. куб. м общ обем, язо-
вирът е пълен с едва 9.964 
млн. куб. м. Полезният 
обем е 7.964 млн. куб. м

Според екоминистъра 
Емил Димитров – Реви-
зоро, по Черноморието 
се е появила аномалия с 
язовирите. Той бе изслу-
шан пред Народното съ-
брание по повод критич-
ната валежна обстанов-
ка в страната през изми-
налите дни. Според него 
в „Камчия“ е влязла мно-
го вода, но не и в „Ясна 
поляна“, въпреки че по 
Черноморието валя мно-
го. Очакванията са били 
за по-голямо количество 
по думите на министъ-
ра. 

Както вече писахме по-
горе, в периода между 11 
и 14 януари полезният 

обем на „Ясна поляна“ се 
е увеличил с 4 млн. куб. м, 
което не е малко. 

Иначе дъждовете в об-
ластта нанесоха матери-
ални щети на места. Бяха 
залети земеделски земи, 
в някои села водата стиг-

на до дворовете на мест-
ните хора. Други дори бя-
ха евакуирани – 20 семей-
ства в „Черниците“. Впо-
следствие 13 от тях заяви-
ха, че им е необходима 
помощ за нанесените ще-
ти по домовете им. 

Дъждовете скъсаха сте-
ни на язовири, реки изля-
зоха от коритата си. Втор-
ник срещу сряда бяха най-
тежки за инфраструктура-
та. Бяха затворени пъти-
щата Бургас - Созопол, 
Созопол - Приморско, 

Ахтопол - Резово, Бургас - 
Средец, Извор - Димчево 
и други. В следващите дни 
част от тях бяха отворени 
за движение.

С 30 см се повиши и ни-
вото на Атанасовско езе-
ро.

кРИМИ

Издирван от 
Интерпол скочи 
през прозорец, 
за да избяга от 
полицаи

В резултат на полицейски-
те действия на служители от 
сектор „Издирване” към 
отдел „Криминална поли-
ция” при ОДМВР – Бургас и 
Районно управление – 
Карнобат е задържан 32-го-
дишен криминално проявен 
и осъждан мъж от Сливен. 
Това съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирекция 
на МВР-Бургас. Той се е 
укривал от изтърпяване на 
наказание „лишаване от 
свобода“ в размер на 9 месе-
ца за извършено престъпле-
ние по смисъла на чл. 195 от 
НК, наложено му по наказа-
телно дело от общ характер 
от състав на Районен съд – 
Елхово. Същият е обявен за 
издирване с европейска 
заповед за арест и от 
Интерпол с червен бюлетин, 
след като от години е издир-
ван първо на местно, после 
на национално ниво. 
Установено е, че мъжът се е 
укривал в частен дом на 
свои познати, разположен в 
карнобатското село Деветак. 
При опит да бъде задържан, 
32-годишният мъж скочил 
през прозорец на къщата, но 
не успял да осуети полицей-
ските действия. Арестуван е 
и предаден на служители от 
Областна дирекция „Охрана“ 
към Министерство на право-
съдието за изтърпяване на 
присъдата.

Горя товарен 
автомобил в 
средецко село

Товарен автомобил е 
изгорял при пожар в сре-
децкото село Орлинци, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на МВР-
Бургас. Возилото „Форд 
Транзит“ е собственост на 
57-годишен местен жител. 
Огънят е потушен от един 
противопожарен автомобил 
и трима огнеборци. От инци-
дента автомобилът изгорял 
напълно. Вероятна причина 
за пожара е неизправна ел. 
инсталация. Точната стой-
ност на нанесените от пожа-
ра щети е в процес на изя-
сняване. Работата по случая 
продължава от служители 
на Районно управление – 
Средец.

Двама 
пострадаха при 
катастрофа в 
Меден рудник

Двама души са пострада-
ли при катастрофа в бурга-
ския комплекс „Меден руд-
ник“. Това съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал на 
кръстовището на улиците 
„Миньорска“ и „Захари 
Стоянов“. Автомобил 
„Ситроен Ксара Пикасо“, 
управляван от 45-годишен 
бургазлия, не пропуска дви-
жещия се по път с предим-
ство „Ауди А 6“, зад чийто 
волан бил 35-годишен мъж 
от село Маринка, като допус-
ка страничен сблъсък. От 
удара са пострадали 
шофьорът на „Ситроен“, 
който получил контузия на 
главата, но отказал лечение, 
и пътуващата в „Ауди А 6“ 
45-годишна бургазлийка, 
която с контузия на гръдния 
кош и корема е прегледана в 
УМБАЛ - Бургас и освободе-
на за домашно лечение.

Надграждат системата, спасила 
Бургас от водно бедствие

Михаил кОЛЕВ

„Ще ни трябват 1,5 млн. 
лева, за да се направи ре-
монт на средното дере в 
града и да се почистят шах-
тите. Имаме готов проект, 
подготвен още през 2016 го-
дина, с който проблемът с 
водосборното дере, оста-
рялата канализация, реви-
зионни шахти и сметището 
може да бъде решен. Необ-
ходим е обаче ресурс, с 
който общи-
ната не раз-
п о л а г а . 
Предстои се-
га, след като 
дерето се 
почисти, да 
бъде напра-
вена оценка 
на щетите и 
отново да се 
търсят вари-
анти и с по-
мощта на 
държавата 
този про-
блем да бъде 
решен“, зая-
ви кметът на 
община Сре-
дец инж. 
Иван Жа-
бов. 

След про-
дължителни-
те проливни 
дъждове ня-
колко улици 

в града се наводниха, като 
водата беше придружена и 
с отпадъци. Кметът на Сре-
дец допълни, че на въпрос-
ното дере ремонт не е пра-
вен от 20 години и няма как 
целият боклук, събран там, 
да бъде почистен, въпреки 
че това сега се прави ре-
довно. „Няма как и да се 
наложат санкции, тъй като 
не се знае кой изхвърля 
боклука си там“, каза още 
Жабов.

Средец иска пари 
от държавата за 
ремонт на дере

4 Кметът Димитър николов ще предложи да се 
включат още рискови точки

4 необходима е единна такава за цялата област

На места десетки автомобили бяха блокирани от придошлите води



Ина ПЕТРОВА 

Над 10 000 работни места в 
Бургаска област са запазени 
чрез предоставяне на компенса-
ции на заплати и осигуровки по 
подпомагащи мерки на държава-
та. Това съобщи директорът на 
Агенцията по заетостта в Бургас 
Пенка Кирилова. Средствата са 
по схемите 60/40 и 80/20.

Мярката 60/40 стартира ведна-
га след обявяване на извънред-
ното положение на 13 март 2020. 
Целта й е запазване на персона-
ла от работодатели с намалели 
приходи от продажби вследствие 
на COVID кризата. По нея рабо-
тодателите получават средства в 
размер на 60% от осигурителния 
доход за всеки служител, преус-
тановил работа или преминал на 

непълно работно време в периода 
до 30 юни. След тази дата мярка-
та навлезе във втория си период, 
а в края на декември правител-
ството я удължи до 31 март 2021 
г. По нея сега са предвидени още 
300 млн. лв.

До края на март ще действа и 
мярката 80/20 за най-засегнатите 
отрасли – туризъм и транспорт. 
При тях тя се съчетава с предос-
тавянето на компенсации в раз-
мер на 290 лева месечно за едно 
лице и е по проект „Краткосрочна 
подкрепа за заетост в отговор 
на пандемията от COVID-19“, фи-
нансиран по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ре-
сурси“ 

„До момента са одобрени 203 
заявления от работодатели за за-
пазване заетостта на 4058 души 

чрез изплащане на компенсации 
по 290 лева месечно на човек“, 
каза Пенка Кирилова.

Мярката 60/40 започна удар-
но и през първия етап март-юни 
са одобрени 640 заявления за 12 
617 работници. Подадените заяв-
ления във втория етап юли-сеп-
тември касаят 15 388 работни-
ци. До края на декември заяв-
ленията нарастват за 2497 лица. 
Допълнително идват и 369 стари 
заявления от работодатели, за 
включване в този период с общ 
брой заети лица 8755.

„Така можем да кажем, че общо 
в областта са запазени над 10 
000 работни места чрез предос-
тавяне на компенсации за работ-
ни заплати и осигуровки“, обоб-
щават от Агенцията по заетост-
та в Бургас.

Дона МИТЕВА

Цяло приключение е из-
вън активния туристически 
сезон да се лети директ-
но до Бургас от различни-
те точки не на света, а на 
Европа. Особено сега, ко-
гато голяма част от  въз-
душната флотилия е при-
земена заради пандемията, 
става още по-трудно. Това 
споделят родители на сту-
денти, които учат в чужби-
на. Опитът е около коледни-
те и новогодишните празни-
ци, когато децата им се при-
браха и трябваше да се вър-
нат отново в държавите, къ-
дето учат.

Един от вариантите е на 
идване към Бг да се лети до 
Варна и оттам да се пътува 
по суша до Бургас. Голяма 
част от полетите, ако ги 
има, обаче кацат в такова 
време, когато не може да 
се ползва обществен транс-
порт от единия до другия 
морски град. Остава вари-
антът да се нощува в хотел 
или специално семейството 
да организира посрещане-
то с автомобил, с който вед-
нага да се тръгне по завои-
те на Обзорския проход.

Другият вариант е, а и той 
е по-често практикуваният – 

да се лети до София. До сто-
лицата има повече възмож-
ности за въздушна връз-
ка. Остава отново открит 
въпросът с прибирането 
до Бургас. Четиристотинте 
километра са сериозно 
препятствие, което струва 
пари, а и изисква логисти-
ка и време. 

Към това се добавя и фа-
ктът, че особено младите 
хора предпочитат и евтини-
те билети, които са по джо-
ба им, докато бизнесмени-
те могат да си позволят и 
лукса да летят и на по-ви-
сока цена.

Сред мнозина бургазлии, 
които пътуват извън актив-
ния туристически сезон или 
децата им учат в чужбина, 
остава усещането, че тер-
миналът във Варна се фа-
воризира и лека-полека на-
лага лидерска позиция, ко-
ято дълго време Бургас и 
Южното Черноморие дър-
жеше по отношение на по-
летите, независимо от се-
зоните. Сега палачинката 
трайно се обърна в полза 
на северното черномор-
ско летище.

Бизнесмени и млади 
хора, които често пътуват 
в чужбина, се питат защо 
целогодишните директни 

полети до Бургас, не само 
сега по време на пандемия-
та, когато са далеч по-мал-
ко на брой, са много ос-
къдни в сравнение с тези 
до Варна.

В момента  
до Бургас лети 
само Wizz Air  

от Лондон – Лутън 

Съгласно разписани-
ето на летище Варна от 
началото на 2021 годи-
на до момента, полети са 
изпълнявани до следни-

те дестинации: Германия 
(Берлин, Кьолн, Дортмунд, 
М е м и н г е н ,  Х а м б у р г , 
Франкфурт Хан, Нюрнберг), 
Холандия (Айндховен), 
Б е л г и я  ( Ш а р л е р о а ) , 
Великобритания (Лондон, 
Ливърпул), Австрия (Виена), 
България (София). В за-
висимост от динамична-
та епидемична обстановка 
в Европа занапред е въз-
можно промени в полетни-
те програми на авиоком-
паниите.

Мнозина бургазлии си за-
дават въпроса: 

оправдават ли се 
всички направени 

инвестиции,

щом летището стои затво-
рено почти половин година. 
И доколко за фаворизира-
нето на варненското през 
цялата година не влияе фа-
ктът, че българската компа-
ния, която има дял 40% от 
компанията на концесионе-
ра, е варненска фирма.

„Чрез своите активни 
маркетингови дейности 
„Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт Мениджмънт“ АД 
успешно управлява се-
зонността на двете черно-
морски летища - Варна и 
Бургас. Това е една от най-
важните цели – да се уве-
личи трафикът в крилата 
на сезона, а именно: про-
лет, есен и зима. От нача-
лото на концесията през 
2006 г. основна цел е ут-
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Бургаското летище 
• Авиокомпаниите  предпочитат 
Варна
• Концесионерът е категоричен, 
че залага еднакво и на двата 
аеродрума

От началото на дейността си в България, „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е инвестирала над 
200 милиона евро в летище Варна и в летище Бургас, 
като по този начин напълно променя облика и на две-
те морски летища. Тези инвестиции включват два мо-
дерни пътнически терминала и други подобрения на 
летищната инфраструктура, компютърни и комуника-
ционни технологии, оборудване, водоснабдяване, елек-
тричество, комуникационни мрежи и др. Ефектът „пре-
ди“ и „след“ е впечатляващ и е истинско преживяване 
и удоволствие. Ежедневно Фрапорт Туин Стар успява 
да реализира своята корпоративна визия да “остави 
летището в сърцето на всеки пътник“, като се фокуси-
ра върху удобното и приятно преживяване на пътника 
и обръща внимание и върху най-малкия детайл по вре-
ме на престоя му на летищата Варна и Бургас.

Над 200 милиона евро 
инвестиции в двете 

черноморски летища

Лятното оживление носи радост на всички

ОБЯВА
„БМФ Порт Бургас“ ЕАД уведомява за инвестиционно 

предложение: „Изграждане на закрит склад за насипни 
материали в УПИ III, кв.1А по плана на „ПРИСТАНИЩЕН 
ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ЗАПАД“.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ГРАНД ГРУП 2008” ЕООД 

и съсобственик, уведомяват всички заинтересувани физически и 
юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение: 
„Вътрешно преустройство в жилищна сграда в УПИ VІІІ-199, кв. 46 
по плана на гр. Поморие, Община Поморие – Промяна по време 
на строителство”.

Лице за контакти: Станислав Георгиев
Тел.: 0888624090
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ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физиче-
ски и юридически лица, че в Общинска администрация е постъ-
пило уведомление вх.№94-00-83/11.01.2021 г. от Петко Янков 
Иванов, за наличие на инвестиционно предложение за изгражда-
не на обект „Преустройство на семеен хотел със ЗОХ в жилищна 
сграда със ЗОХ“ – преработка по време на строителство, находящ 
се в УПИ VІ168 кв.6 с идентификатор №37023.501.215 по КК на 
гр.Китен, Община Приморско.

10 000 работни места в региона са 
запазени с подпомагащи мерки
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пустее през зимата
върждаването на летища-
та Бургас и Варна като во-
дещи в Югоизточна Европа 
в съответната категория, с 
добре развит целогодишен 
трафик“, отговарят от прес-
центъра на двете летища, 
който също е базиран във 
Варна. 

И припомнят, че от 2007 
г., под управлението на 
Фрапорт Туин Стар път-
никопотокът на летищата 
Бургас и Варна се увеличи с 
над 60%. Удовлетворяващо 
е постигането на забележи-
телни резултати, като над 
50% ръст на трафика през 
последните 4 години и из-
вестната 2018 година, през 
която се достигна рекорд в 
съответно над 90-годишната 
история на летище Бургас и 
над 70-годишна история на 
летище Варна с обслужени-
те над 5,5 милиона пътници 
общо на двете летища. Тези 
резултати са вследствие на 
дългогодишно планиране и 
упорит труд, концентрирани 
върху постигането на устой-
чиво развитие, подобрения 
в инфраструктурата и обо-
рудването, автоматизира-
ните системи и електрон-
ната комуникация.

От отговора става ясно 
още, че изпълнителният 
директор на Фрапорт Туин 
Стар и екипът по авиаци-
онен маркетинг непрес-
танно работят с цел по-
пуляризиране на летища-
та Бургас и Варна и цяло-
то българско Черноморие 
като атрактивна туристиче-
ска дестинация, която има 
много да предложи дори на 
най-взискателния пътник. 
Понякога са необходими 
месеци и години, за 

да се убеди дадена 
авиокомпания в 
потенциала на 
двете летища, 

но това не обезкуража-
ва и отклонява екипа на 
Фрапорт Туин Стар от най-
голямото му предизвика-
телство.

Всяка година Фрапорт 
Туин Стар участва в 3-те 
най-важни международни 
туристически изложения в 
Лондон, Берлин и Москва, 
където чрез дискусии с го-
леми международни туро-

ператори и авиокомпании 
промотира както самите 
летища Бургас и Варна, 
така и цялото българско 
Черноморие като важна ту-
ристическа дестинация. 

Участва се също и във во-
дещи авиационни форуми, 
на всеки от които има сре-
щи с представители на над 
20 от водещите авиоком-
пании, където се обсъжда 
с авиокомпаниите, които 
вече оперират до летища 
Бургас и Варна, възмож-
ностите да увеличат поле-
тите си или представя по-
тенциала на летищата и ре-
гиона пред нови надеждни 
партньори. 

„Фрапорт Туин Стар ви-
наги промотира равностой-

но летища Бургас и Варна. 
Въпреки това авиокомпа-
ниите са тези, които взе-
мат окончателното реше-
ние дали и кога ще започнат 
полети и точно до кое лети-
ще. Процесът на анализ на 
потенциала на даден марш-
рут и взимането на реше-
ние от страна на авиоком-
панията дали е рентабил-
но да го изпълнява е сло-
жен и често отнема много 
време“, обясняват от кон-
цесионера, допълвайки че 
авиокомпаниите имат ком-
плексни критерии при под-
бора на нови дестинации, 
а често влияние оказват и 
външни фактори, например 
политически събития, кон-
куренция и др. 

Не без значение е и това, 
че те се интересуват 

доколко е склонно 
да пътува 

населението в 
двете точки на 

всеки маршрут, 

какви са основните при-
чини да пътува (бизнес, 
посещение на приятели и 
роднини, туризъм, други), 
какъв е икономическият и 
потенциалът за туризъм на 
региона, и не на последно 
място   ще бъде ли рентаби-
лен даден нов маршрут за 
авиокомпанията и ще полу-
чи ли маркетингова подкре-

па. „Дори ако определен 
маршрут отговаря на всич-
ки изброени критерии, той 
няма да бъде реализиран, 
ако не се вписва в страте-
гията на конкретната ави-
окомпания, или ако авио-
компанията няма наличен 
капацитет. Летища Бургас и 
Варна активно промотират 
своя  потенциал пред ави-
окомпаниите и това трябва 
да бъде  подкрепено от съв-
местни усилия на държав-
но и регионално ниво, как-
то и на ниво местен бизнес 
и туризъм“, подчертават от 
летището. 

Оперирането на даден 
маршрут е скъп бизнес, 
който  авиокомпаниите 
осъществяват, и следова-
телно те имат последна-
та дума. Решението им ос-
новно се определя от оч-
акванията им за пазарно-
то търсене, наличния капа-
цитет и цялостната пазар-
на стратегия.

Наред с това компани-
ята активно следва своя-
та маркетингова страте-
гия Twin Star to Five, коя-
то има за 

цел да увеличи 
трафика извън 
пиковия сезон 

чрез ангажирането и на 
останалите заинтересова-
ни от развитието на дес-
тинацията страни, а имен-
но хотелиери, туроперато-
ри, общини и разбира се, 
авиокомпании и летища. 
Крайната цел е развити-
ето на трафика в крила-
та на сезона и през зим-
ния период, както на ле-
тище Бургас, така и на 
летище Варна, създавай-
ки устойчива комбинация 
от превозвачи, обслуж-
ващи нуждите на всички 
пътници.

Изводи всеки може да 
си направи сам, които в 
никакъв случай не бива 
да почиват на основата на 
противопоставяне между 
Бургас и Варна. Но трябва 
да се знае, че мнозина се 
надяват шансът на Бургас 
да се развие и да улесни 
онези, които предпочитат 
въздушния транспорт.

На летище Бургас през последния месец на 2020 
година са посрещнати от Обединено кралство 
Великобритания 1508 чуждестранни граждани, а през 
2019 година за същия период – 4156. Откроява се спад 
от 63,71%, а в абсолютни цифри в по-малко 2648 пътни-
ци. Това сочи справката от Бургаската туристическа 
камара. За предходната 2019 година през декември е 
имало туристи от Белгия, Германия, Италия и Русия.

През изминалата 2020 година на бургаското летище 
са посрещнати 206 984 чуждестранни граждани, а през 
2019 година техният брой е 1 429 115. Спадът възлиза 
на 85,51%, в абсолютни цифри - 1 222 131 души.

Основната причина се крие в пандемията COVID-19 
и взетите ограничителни мерки на страните от ЕС, со-
чат от туристическата камара.

През настоящата 2021 г. планираните полети до ле-
тище Бургас отчитат увеличение спрямо катастрофал-
ната за въздушния превоз 2020-а, a за дестинациите 
в Средна Европа ръстът е и спрямо 2019-а.

Полските авиолинии LOT представиха кампания-
та си #SummerWithLOT за популяризиране на лет-
ните си полети до избрани градове и курорти в цяла 
Европа. Единствено до Бургас и Майорка се пред-
виждат линии както от Варшава, така и от Катовице. 
Интересът от страна на полските туристи към българ-
ското Черноморие е традиционен, но в последните го-
дини Бургас се превърна в предпочитана дестинация 
за тях. Перспективата е броят на полските туристи да 
се увеличава - през 2021 г. полетите към летище Бургас 
са с 13% повече от тези през 2019-а и със 140% пове-
че от тези през 2020-а година. Осезаемо повишение 
на интереса към Бургас има още от Словакия, Чехия 
и Австрия, съобщиха от Община Бургас.

Добри новини идват и от Великобритания - ком-
панията Jet2 започна записвания за лято 2021 до 
Бургас от 9 дестинации - Лондон, Единбург, Глазгоу, 
Белфаст, Нюкасъл, Лийдс, Манчестър, Ийст Мидландс 
и Бирмингам. Полетите ще стартират от месец май и 
ще продължат до октомври. За първи път компанията 
пусна в продажба толкова рано лятната си програма 
за 2022 г., където Бургас отново фигурира. Полетите 
вече са достъпни на страниците на туроператора  
Jet2.com и Jet2holidays.

Спад от 82,51%  
на чужденци за 
декември 2020-а

Самолетите на Wizz Air могат да се видят целогодишно на пистата на бургаското летище

От Полша и Великобритания 
заявиха полети за лятото

„Черноморски фар“

След основния ремонт на хо-
тел „България“, който е една от 
знаковите архитектурни забеле-
жителности в Бургас, неговият 
нов собственик представи пред 
общинската администрация ин-
вестиционно намерение за из-
граждане на подземен паркинг 
и благоустрояване на околно-
то пространство със собстве-
ни средства. По този начин мо-
гат да бъдат задоволени акту-
ални обществени потребности 
без влагане на публичен финан-
сов ресурс.

Към момента, в резултат от 
инвестиционната инициатива 
на собственика, е извършена 
цялостна реконструкция на хо-
тела. Той е с площ от близо 18 
000 кв. м. Легловата му база и 
обслужващи обекти генерират 
сериозен пешеходен и автомо-
билен пътникопоток. Предвид 

централното местоположение 
на сградата и факта, че от се-
вер и запад са разположени ос-
новни пешеходни улици, а от из-
ток - други имоти, транспортно-
то обслужване към хотелската 
част е силно затруднено. Това 

е констатирано и отчетено още 
преди десетилетие с изготвяне-
то на цялостната концепция за 
реконструкция на пешеходните 
зони на град Бургас.

Към момента е изготвен иде-
ен проект за подземен пар-

кинг, който доказва параме-
трите на бъдещата инициати-
ва. С инвестиционното наме-
рение е разгледано и околно-
то пространство, за което е 
направено предложение да се 
облагороди, като архитектурно 
се обвърже с характеристики-
те на главните пешеходни улици 
„Александровска“ и „Богориди“. 
За имота, предвиден за озеле-
няване, където понастоящем е 
разположена градинката меж-
ду хотела и Часовника, се пред-
лага внасяне на допълнителна 
едроразмерна растителност, а 
настилките да бъдат подмене-
ни, за да са в унисон с общата 
визия на прилежащите пеше-
ходни зони.

Според идейното решение 
възможният паркинг за 100 ав-
томобила е ситуиран подзем-
но в пространството източно и 
северно от сградата на хотел 
„България“, като транспортни-
ят достъп до него се запазва от 
ул. „Митрополит Симеон“. Чрез 
рампа, максимално отдалече-
на от пешеходната зона, може 
да бъде осъществена връзката 

към паркинга.
След извършени подробни 

хидрогеоложки проучвания в 
територията е констатирано, че 
е възможно изграждане на та-
кова съоръжение само на едно 
подземно ниво и това е отче-
тено в инвестиционното наме-
рение. 

Реализирането на предложе-
ния проект може да стартира 
след одобряване на подробен 
устройствен план от местния 
парламент, въз основа на кой-
то да бъде учредено право на 
строеж на инвеститора за из-
граждане на подземен паркинг, 
благоустрояване и озеленяване 
на терена в близост като част 
от общата концепция за рекон-
струкция на пешеходните зони 
на града.

Самото обсъждане  ще се 
проведе този петък от 11:00 ч. 
Ако желаещите да участват са 
много, ще бъде направена втора 
сесия от 12:00 ч. Организаторът 
има ангажимент да разпрати 
линкове към платформата, къ-
дето ще се проведе онлайн об-
съждането. 

Собственикът на хотел „България“  
с идея за подземен паркинг под него
Обсъждат  
идейния проект



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Силвия ШАТЪРОВА

Идва краят на евтиното 
пазаруване от английските 
онлайн магазини. Послед-
ните удари на българите 
шопинг маниаци, които 
обичаха през почивните 
дни да си лежат на дивани-
те и да сърфират, избирай-
ки евтини стоки, приключи 
на 31 декември. След 1 
януари се въвежда нова 
данъчна и акцизна полити-
ка, като пратките, идващи 
оттам, подлежат на митни-
ческо представителство, 
начисляване на мито и 
ДДС.

Стоките от  Острова за-
почват да се третират като 
от трети страни извън ЕС 
за нас. Пратките  ще се об-
лагат като тези от Китай и 
Турция.

Заради Брекзит поръч-
ките от Острова  ще пос-
къпнат, защото ще подле-
жат на митническо осво-
бождаване и ще им се на-
числява ДДС. Това вероят-
но ще откаже поне на пър-
во време много българи да 
купуват онлайн от amazon.
co.uk, ebay.co.uk, adidas.
co.uk, next.co.uk и десетки 
други любими марки.

Майките ще трябва да се 
откажат от купуването на 
детски дрешки, продукти и 
детско обзавеждане, кои-
то бяха много популярни. 
Ежеседмично от Острова 
тръгваха цели кервани със 
стоки, сред които най-из-
годни за БГ-мамите бяха 
памперсите. 

По време на Черния пе-
тък по два камиона прис-
тигаха в спедиторските 
фирми.

Във Великобритания дет-
ските стоки бяха с много 
ниско ДДС и излизаха мно-
го на сметка. Промяната 
идва в много неподходящ 
момент, защото онлайн 
магазините в момента ра-
ботят с големи следпраз-
нични отстъпки. Намалени-
ето стига и до 80% от ре-
довните цени. 

Търговските мита веро-
ятно ще са нулеви, но от 
ДДС-то не може да се из-
бяга. Така за пратки, чиято 
стойност е до 30 лева, не 
се дължи нито мито, нито 
ДДС. За колети на стой-

ност между 30 лева и 150 
евро , се начислява ДДС. А 
за стоките, идващи като 
поръчка от физически ли-
ца над 150 евро, се дължи 
и мито, и ДДС, обясниха от 
пресцентъра на Агенция 
„Митници“. Правилото не е 
ново, то се е прилагало и 
досега за всички пратки и 
колети, идващи от „трети 
страни”. Оскъпяването на 
покупките от английски 
сайтове идват по две ли-
нии. Първо, всяка поръчка 

ще подлежи на митническо 
обслужване. Тази услуга 
може да се извърши от по-
средник (склад, депо на те-
риторията на Обединеното 
кралство, където онлайн 
магазините пращат стоки-
те), след като обаче се ре-
гистрира като митнически 
агент, или от външна фир-
ма. И в двата случая ще 
има допълнителни разхо-
ди, попълване на формуля-
ри и забавяне. Получате-
лят в България също може 

да влезе в тази роля, но 
също след определени ре-
гистрации и големи фор-
малности. И второ, 20% 
ДДС автоматично ще се 
прехвърли към купувача. 
Така, ако купите едно пал-
то за 100 евро, смятайте, 
че за вас то ще струва ми-
нимум 120 евро плюс так-
сата, която ще ви се начи-
сли за митническото об-
служване. Пазаруването 
от Англия до България до-
сега работеше по много 
добре отработена схема. 
Българите поръчваха сто-
ки от сайтовете, а пакетите 
пристигаха на английски 
адреси, в т. нар. депа. Тези 
складове се държат от бъл-
гари и те поемат ангажи-
мента по доставката към 
страната ни. След първо-
началното объркване и не-
яснотите около Брекзит и 
работата на тези депа, 
много предприемачи прос-
то затвориха складовете 
си и не приемат повече по-
ръчки. Уговорката е, че то-
ва е „временно”, докато се 
запознаят с новите изис-

квания и намерят начин да 
им отговорят. С такова съ-
общение до клиентите си 
излязоха shopper.bg, 
dostavki.co.uk, gabco. „Га-
биели”, която има офиси и 
в Бургас, през последната 
седмица той обаче беше 
затворен.

Купувачите трябва да 
пращат скрийншотове на 
покупките си, за да се ви-
ди цената и на тази база 
да се попълнят митниче-
ските формуляри. От фир-
мата за транспорт и дос-
тавки се надяват бързо да 
се справят с предизвика-
телството и до средата на 
януари процедурите по 
митническо освобождава-
не да бъдат автоматизира-
ни.

Куриерската фирма 

„Спиди” официално обяви, 
че от 21 декември м.г. пре-
кратява всички услуги до 
Великобритания и Ирлан-
дия, докато се изчистят 
всички детайли. Обикнове-
но транспортните фирми, 
които доставят покупките 
от депата до България, взи-
мат такса между 2 и 3 лева 
на килограм товар. Изклю-
чение има за обемисти па-
кети и такива с неправил-
на форма. Сметката им из-
лиза, защото пускат курсо-
ве до България, когато пре-
возното средство е пълно. 
Страничен бизнес им е 
пренасянето на багаж от и 
до Англия. Това също изли-
за по-евтино, отколкото 
ако куфарите летят със 
собственика си в самоле-
та. 

Край на евтиния  
шопинг от Великобритания
4 Слагат мито на стоките от Острова
4 Детски дрешки и памперси няма 
да са толкова изгодни
4 В момента английските онлайн 
магазини бясно разпродават стоки
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ДжоБмоят

ина ПЕТРОВА 

Близо 600 работници 
от Бургаска област са 
подпомогнати по програ-
мата „Запази ме“. Те са 
получили компенсации 
от 24 лева на ден за това, 
че са принудени да изля-
зат в неплатен отпуск за-
ради ограничителните 
мерки около коронави-
руса. Изплатените сред-
ства общо са в размер 

на близо 23 000 лева.
„От 30 ноември и до 4 

януари в бюрата по тру-
да от Бургаска област са 
одобрени 184 заявления 
за изплащане на компен-
сации на общо 896 души, 
ползващи неплатен от-
пуск. Трябва да уточня, 
че повечето компенса-
ции, които влизат в сума-
та от близо 23 000 лева, 
са за 1 до 2 дни от края 
на месец ноември, тъй 

като плащанията се из-
вършват на базата на из-
текъл месец“, каза ди-
ректорът на Регионална-
та агенция по заетостта 
Пенка Кирилова.

Около 70% от кандида-
тите са от сектор Ресто-
рантьорство следват 
сферата на културата, 
спорта и развлечения – с 
15% от общия брой лица 
и търговия – 6%.

Мярката стартира от 

30 ноември с изплащане 
на 24 лв. на ден за пери-
ода на неплатен отпуск 
на всяко лице, осигуре-
но на пълно работно вре-
ме. От 1 януари схемата 
се трансформира и ра-
ботниците вече ще полу-
чават 75% от осигурител-
ния си доход за октом-
ври 2020 г.

„Тази промяна ще се 
отрази положително на 
лицата с осигурителен 

доход над минималната 
работна заплата. Прие-
мът на заявления про-
дължава, като те могат 
да обхващат целия пери-
од от началото на мярка-
та за съответните допус-
тими сектори“, посочи 
още Кирилова.

За разлика от послед-
ния месец на миналата 
година, сега се отчита 
засилен интерес от стра-
на на работодателите. 

Причината е по-масово-
то разпускане на служи-
тели в неплатен отпуск 
през декември. „Това е 
така, тъй като документи-
те се подават след изти-
чане на отчетния месец, 
т. е. за месец декември 
документи ще се прие-
мат в съответната дирек-
ция „Бюро по труда” през 
целия месец януари 2021 
г.“, обясняват експерти-
те. 

600 работници от Бургаско  
с компенсации по мярката „Запази ме“ 

Фирмите-посредници при пазаруване онлайн в Ан-
глия препоръчват Островът да се замени с Германия. 
Повечето имат отворени складове и там и ще работят 
по същата схема, както във Великобритания. Шопинг 
маниаците обаче не са толкова ентусиазирани от 
офертата. В специализираните форуми те споделят, 
че пазаруването от немски сайтове съвсем не излиза 
толкова изгодно, колкото от английски. Или поне не 
при всички стоки. 

Изключението: Ако братовчедка от Лондон ви из-
прати подарък в колет и той е на стойност до 39 паун-
да, новите правила не го засягат. Промените важат 
единствено за изпращането на пратки с търговски 
стоки, но не и за лични безвъзмездни пратки от физи-
ческо лице на физическо лице, обясняват от Българ-
ски пощи.

„И все пак ще продължа да си пазарувам от Англия, 
с мито и с ДДС някои техни стоки, които са маркови, 
ще ми излизат отново по-евтино, отколкото в Бълга-
рия“, казва заклета онлайн маниачка на английските 
магазини.

Германия е новата 
Англия 



С нови 200 кг непотреб-
ни пластмасови капачки, 
събрани в “Голямото сър-
це на Айтос”, и през тази 
година айтозлии активно 
подкрепят благородната 
идея за закупуването на 

реанимобил за бебета.
Община Айтос, насе-

лените места, училища-
та, детските градини, ин-
ституциите и гражданите 
продължават активно да 
участват в екокампания-

та. В първите дни на яну-
ари т.г. събраните в “Сър-
цето” и в сградата на Об-
щината 200 кг капачки от-
ново бяха транспортирани 
до областния град. 

Организатор за приби-

рането и извозването на 
капачките е екологът Катя 
Иванова. В кампанията 
с желание се включват и 
всички общински служи-
тели. 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтос и селата се опазиха от пороя
„Въпреки обилните вале-

жи в страната, обстановка-
та на територията на общи-
на Айтос e спокойна и няма 
опасност от наводнения”. 
Това написа кметът Васил 
Едрев във Фейсбук на 12 
януари, за да стане ясно на 
всички, че ситуацията е под 
контрол. И че дъждовете не 
ни изненадаха, че шахтите 
и деретата са почистени, 
че водите в язовирите кон-
тролирано се изпускат, че 
пътищата са проходими, а 
коритата на проблемните 
реки са уширени и няма как 
да прелеят.

Община Айтос не се оп-
равда с природата, въпре-
ки количеството от 60 л/
кв.м за денонощие, което 
заля територията й. Отго-
ворните за това служители 
и експерти просто съвестно 
си бяха свършили работата 
много преди дъждовете.

Както при всяко събитие, 
и този път във фейсбук има-
ше нещо като опити да се 
покаже дъждовна драма. 
Имаше немалко вопли око-
ло голяма локва на една от 
улиците в с. Зетьово и дос-
та въздишки, че вода е за-
ляла асфалта в с. Мъглен. 
Но „най-трагични” бяха 
фотографиите на залята с 
вода нива край с. Пирне и 
липсата на асфалт на две 
улици в Малка поляна. Ло-
гично, на фона на бедстви-
ето в страната, тези фотоси 
не получиха очаквания от 
авторите им негативен от-
звук. По време на дългоча-
совите дъждове тези сним-
ки и малкото коментари под 
тях оставиха само горчиво-
то усещане за отсъствие на 
съпричастност към обща-
та беда...

Сайтове подхванаха „го-
лемите новини”, като тази 
за две улици без асфалт 

в с. Малка поляна. И тук 
се налага уточнението, че 
ден по-рано Община Айтос 
подписа договор с фирмата 
изпълнител за ремонта на 
улици в същото това село. 
„Граждани” приеха нови-
ната „трагично”, взеха да 
роптаят защо ще се правят 
улици на село, а не в гра-
да. Аналогична беше реак-
цията на живеещи на село, 
когато в продължение на 
година се рехабилитираха 
улици и тротоари в града. 

Но това е друга тема...
Що се отнася до „локва-

та” в Зетьово, фотографът 
дори не се сети да вземе 
една мотика и да направи 
улей, за да се оттече вода-
та, както предложи един от 
коментиращите. Тъй че про-
блемът не са нито снимки-
те, нито „произведените” от 
тях новини. Проблемът е в 
неадекватната реакция на 
хора, които видяха дъжда 
през прозореца. И в опи-
тите да се измести куражът, 

който трябва да си 
дадем срещу обща 
заплаха, омалова-
жаването на уси-
лията и липсата на 
готовност да си по-
магаме...

А истината е, че 
в продължение на 
три дни общински 
екипи, ръководе-
ни от градоначал-
ника, обикаляха 
града и селата, за 
да следят на място 
конфликтните точ-

ки, реките, язови-
рите, шахтите. И 
резултатът е на-
лице - за времето 
на и след пороя 
няма нито един 
подаден сигнал 
от града и населе-
ните места за на-

воднени мазета, къщи или 
дворове, на телефоните на 
дежурния в община Айтос 
и Районната служба за по-
жарна безопасност и защи-
та на населението. Затова, 
хайде да не пестим довери-
ето си...

НП

В мрежата - вопли около 
голяма локва в село Зетьово

И през новата година продължава 
инициативата, която спасява животи

Голямото сърце 
на Айтос

Реката, която пресича Айтос, часове след 
като дъждът спря

В Зетьово се уплашиха от голяма локва 

И след дъжда - профилактика на шахтите



(Продължение от миналия брой)

ЮЛИ

УСПЕШНО ПРОЕКТНО ЛЯТО
В началото на юли Община Айтос предприе превантивни дейст-

вия срещу африканската чума по свинете. Пак тогава, ФК „Чер-
номорец“ - Бургас, по повод 100-годишнината си, почете заслуги-
те на вече покойния айтозлия Георги Лефтеров - Левчо. Спомени 
за уникалния спортист, „какъвто се ражда веднъж на 100 годи-
ни“ пред общинското издание разказа синът му Лефтер Георгиев. 
Ботевци финализираха проект за дистанционно обучение „Нека 
обърнем нашата класна стая“, а Бедрие Велиева призна пред НП 
как гони страха с куршум и лекува с вода върху точилка.

Юли донесе новината за нов световен успех на айтоските стре-
лци, най-добрите млади стрелци на България - Иван Георгиев и 
Селин Али отново доказаха, че са българският тандем №1 в този 
спорт. Министър Сачева беше на работно посещение в Айтос, за 
да представи новите мерки за запазване на работните места и 
намаляване на безработицата, а СУ „Никола Вапцаров“ напра-
ви поредната стъпка в развитието си като иновативен център за 
качествено образование - получи одобрение за участие в про-
грама „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Общи-
на Айтос обяви обществена поръчка за изпълнение на два про-
екта в едно - ново улично осветление и нови тротоари в града. И 
ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен се похвалиха с успешен старт в На-
ционалната програма на МОН - „Изграждане на училищна STEM 
среда“, а Ботевци се радваха на три награди от театралния фес-
тивал в к.к. Албена. В същото време отборът на първокласници-
те на СУ „Никола Вапцаров“ регистрира успешен дебют на меж-
дународния финал на „Математика без граници“, който се про-
веде в гр. Несебър. 

След 10 години работа Айтос получи първата си пречиствател-
на станция, официалното откриване на мащабното съоръжение 
събра стотици гости, граждани и партньори. През юли регистра-
торите имаха  обучение - как да работят с информационна сис-
тема „Преброяване 2021“. Общината пък се радваше на успеш-
но проектно лято - стана ясно, че по три нови проекта ще бъдат 
инвестирани 865 хил. лв. По това време „Айтос-Автотранспорт“ 
ЕООД възстановява всички курсове до селата, а в „Генгер“ взе-
ха да готвят основен ремонт на административната сграда по об-
щински проект. ПП ГЕРБ отвори приемна за граждани, за да раз-
яснява мерките за справяне с кризата с COVID-19. 20 учители от 
„Ботев“ се обучаваха как да мотивират учениците си да учат, а 
детска градина „Радост“ благодари на родители и спонсори за 
загрижеността за децата. айтоската поетеса с китара Татяна Йо-
това спечели голямата награда на бардфеста „Солени ветрове 
2020“ в Бургас. Пак през юли пожар изпепели склад за строител-
ни материали, пострада и ж.п. гара - Айтос. Децата от ДГ „Сла-
вейче“ се радваха на  интерактивна площадка по БДП.

На 20 юли 2020 г. беше отдавна чаканото официално открива-
не на пречиствателната станция за отпадъчни води на град Ай-
тос, инвестиция от 19 млн. лв. По това време Общината отчете 
успешна финансова година на публично обсъждане на изпъл-
нението на бюджета. Кметът Васил Едрев беше избран за зам.-
председател на Регионалната асоциация на общините “Тракия”, 
а Корнелия Нинова пристигна на отчетно-изборна конференция 
в Айтос. Делегатите на соцфорума преизбраха Милена Куртова 
за лидер на БСП - Айтос. СУ “Христо Ботев” организира семи-
нар „Онлайн обучениЕ - обучение ли Е?” - въпрос, на който учи-
тели, ученици и родители заедно търсиха отговор. С кампания на 
открито, ДБТ-Айтос помогна на търсещи работа и работодатели, 
засегнати от кризата.

По общински проект доведоха вода от “Камчия” в село Чукар-
ка. След десетилетия на безводие, най-сетне сложиха край на 
водния режим в селото. Реализиран беше проект за общо 6 млн. 
лв в още две села - генерално беше подменена ВиК мрежата в 
с. Мъглен и с. Карагеоргиево.

В Черноград преобразуваха целодневната група в полуднев-
на, а Районната прокуратура остана затворена за 24 часа, зара-
ди служител с коронавирус. Въпреки конкуренцията, “Авицена” 
ЕООД отчете добра финансова година. Оказа се, че аптеката на 
общинската фирма е единствената на територията на четири об-
щини, която изготвя лекарства.

АВГУСТ

ЗАГУБИХМЕ ОТЕЦ РОМИЛ
През август село Карагеоргиево взе да готви нови избори за 

кмет. Стана ясно, че ГЕРБ и ДПС ще участват със свои кандидати 
в частичния вот на 27 септември. Пак тогава стана ясно, че Об-
щината готви три нови проекта, с които ще кандидатства за фи-
нансиране по национална програма на МОН - за нова детска гра-
дина в Айтос и за подобряване на учебната среда в двете сред-
ни училища - СУ “Христо Ботев” и СУ “Никола Вапцаров”. Кметът 
издаде заповеди за публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем/аренда  на общински и училищни земеделски земи, и 
за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на па-
сища и мери от общинския поземлен фонд. Кметът Васил Едрев 
предложи, а Общинският съвет взе решение за дофинансиране 
на маломерни паралелки в четири училища в Тополица, Караге-
оргиево, Пирне и Мъглен. Взе да се говори за предсрочно пре-
кратяване на договора за управление на управителя на общин-
ското търговско дружество “Генгер” ЕООД.  Предложението вне-
се председателят Красимир Енчев на заседанието на Общинския 
съвет в края на м. август. Предложението беше прието. Причина-
та - лошото финансово състояние на дружеството, въпреки фи-
нансовата помощ от общинския бюджет в размер на 140 хил.лв. 
Съветът прие Наредба за изграждане, стопанисване, 
контрол и опазване на зелената система на територи-
ята на община Айтос и определи състава на нова На-
блюдателна комисия по реда на Закона за изпълнение 
на наказанията и задържането под стража.

Две уникални икони и огромни портрети на Ботев и 
Левски бяха подаръците, с които пристигна в Айтос за 
среща с кмета и Вапцаровци един от най-известните 
лекари у нас - хирургът проф. д-р Иван Гаврилов. Проф. 
Гаврилов дари портрет на Васил Левски на айтоското 
читалище, портрет на Христо Ботев - на СУ “Христо Бо-
тев” и икона на св. Димитър - на Община Айтос. Инте-
рактивната площадка за безопасно движение по пъти-
щата сбъдна мечтата на децата и учителите от ДГ „Сла-
вейче”- Айтос, а СУ “Никола Вапцаров” аплодира успе-
ха на малкия Емир на финала на състезанието “Мате-
матика без граници”.

Пазим мъчителни спо-
мени за м. август - загу-
бихме ставрофорен ико-
ном Ромил Негозов. Оби-
чаният от всички отец 
беше открит мъртъв. И до 
днес айтозлии не знаят 
как се стигна до кончи-
ната на 50-годишния ду-
ховен водач на християн-
ската общност. В профи-
ла си във фейсбук градо-
началникът написа “Ще 
ни липсваш, отче Роми-
ле! Ще ни липсва енту-
сиазмът, с който граде-
ше храмове и паракли-
си за духовните потреб-
ности на православните 
християни в община Ай-
тос. Ще ни липсва усър-
дието ти на духовното 
поприще, мъдрото смирение и любовта, с която служеше на Бог 
и на айтозлии! Ще ни липсва твоята грижа за укрепване на вя-
рата! С много обич и мъка - поклон!”

От РУ-Айтос предупредиха, че зачестяват телефонните изма-
ми, а най-прилаганата схема е “оказване съдействие на поли-
цията за залавяне на телефонни измамници”. Деня на туриста 
и 125 години БТС празнуваха традиционно айтоските туристи на 
хижа “Здравец”. „Увличайте в своя задружен туристически жи-
вот младите хора и децата“ - призова ги по време на тържества-
та градоначалникът

СЕПТЕМВРИ

ИЗБОРИ В КАРАГЕОРГИЕВО
Българо-испански културен център ESTREYA започна да обуча-

ва на испански език малка група от айтозлии. Започна и прием-
ът на заявления от земеделските производители за подпомага-
не по подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за зе-

меделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 “Извънредно вре-
менно подпомагане за земеделските стопани COVID 2”. БСП си 
избра досегашния председател Милена Куртова-Радева за нов 
мандат и взе да се готви за избора на председател на партията 
на 12 септември. Беше организирана една избирателна секция 
в града и мобилни секции в някои от населените места. Средно 
училище “Никола Й. Вапцаров” - Айтос обяви, че вече е инова-
тивно, а счетоводителят на етнографския комплекс Димо Димчев 
пое временно управлението на “Генгер” ЕООД до провеждане-
то на конкурс. Той зае мястото на тогавашния управител на “Ге-
нгер”, чийто договор беше едностранно и предсрочно прекратен 
от Общинския съвет с мотивите - невярно подадена информация 
за дълговете на дружеството и лошо управление. 

Айтозлии се ползваха от безплатен транспорт до гробищния 
парк, организиран от Общината и общинската фирма “Айтос - Ав-
тотранспорт” ЕООД. През месеците на пандемия транспортната 
фирма откриваше и закриваше определени курсове до Бургас и 
селата, в зависимост от строгостта на мерките и пътникопотока. 
Пак през септември, за първи път от 50 години, двойка нанду се 
настани сред обитателите на зоопарка в Айтос, а  ДГ “Пролет”се 
похвали с нови детски площадки. Рада Капралова представи в 
родния град новата си книга “Родината в мен”, ден по-късно, на 
80, Янка Иванова представи двете си първи книги със стихове.

Отбелязахме 135 години от Съединението на Източна Румелия 

и Княжество България на 6 септември, Общината и СУ “Нико-
ла Вапцаров” организираха общоградския празник-поклонение 
в двора на бившето логопедично училище, пред паметната пло-
ча на Съединението.

Новата учебна година започна във всички училища и детски 
градини в община Айтос с горещото пожелание “За присъстве-
но обучение!” Малко преди новия училищен старт, директорите 
на детски градини и училища имаха традиционна среща с кмета 
Васил Едрев, за да разискват проблемите и успехите на общин-
ското образование. Всички искаха присъствено обучение, но мне-
нията за носенето на маски се разминаваха. С ПМС финансира-
ха общински проект за корекция на западното дере и изгражда-
не на пасарелки в село Карагеоргиево с 652 339 лв. Поетесата с 
китара Татяна Йотова получи поредна награда - този път за ли-
брето, а Геновева Зафирова ни върна във времето със спомен 
за Тодор Данов - учителя с душа на поет....

Пещерният клуб към ТД “Чудни скали” - Айтос организира 
курс по пещерно дело, а иконом Димитър Ингов беше назначен 
за предстоятел на храм “Св. Димитър Солунски” - Айтос. Отбе-
лязахме  Европейския ден на езиците с литературно четене на 
на староиспански на романа на Мигел де Сервантес, „Дон Ки-
хот де ла Манча“ във Военния клуб. Пак през септември юно-
шите на ФК “Вихър” - Айтос потопиха “Созопол” с 10:0, а БДЖ 
представи актуализирания график за движение на влаковете за 
следващата 2021 г.

Камион с дрогиран зад волана премаза 12 автомобила, взе 
жертва и шестима пострадаха на ул. “Хаджи Димитър” - траге-
дията остана в местната история като Айтоският 11 септември. 
Ирина Вътева, директор на СУ „Никола Й. Вапцаров“, споде-
ли с айтозлии готовността на училището за новата учебна годи-
на, а в Дрянковец продължиха делото на отец Ромил - строител-
ството на православен храм. През септември пожарната обста-
новка е усложнена и напрегната, екипите са в непрекъсната го-
товност, обявиха от Районната служба в Седмицата на пожар-
на безопасност.

От Общината пък предприеха мерки за безопасно движение 
по пътищата  с обновяването на пътната маркировка, знаковото 
стопанство, обезопасяване пред детските градини и училищата с 
парапети. Поставени бяха осветителни тела на пешеходните пъ-
теки на територията на община Айтос. С цел облекчаване на за-
дръстванията, улици в централната градска част станаха едно-
посочни, бяха начертани паркоместа на част от ул. „Цар Осво-
бодител” и Зумполовия площад.

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021, при-
ета беше нова общинска НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПА-
НИСВАНЕ, КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС. Празнувахме Деня на 
независимостта на 22 септември на площад “Свобода” с учени-
ческия гвардейски отряд на СУ “Христо Ботев”, и с празнична-
та програма на НЧ “Васил Левски 1869”. Община Айтос органи-
зира кампания за събиране на непотребна пластмаса от дома-
кинствата, а на частични избори село Карагеоргиево си избира 
кмет от ГЕРБ на 27 септември. 

В края на септември при строги противоепидемични мерки 
Общинският съвет проведе ХІІ-то за мандата заседание и утвър-
ди управители на общински търговски дружества, след прове-
ден конкурс. Стрелците на СКС “Сокол-2010” - Айтос отново бяха 
фаворити на Държавния шампионат, а в Деня на независимост-
та футболният “Вихър” победи като гост “Каблешково”. Отлично 
беше и представянето на METAL ARСНERY - Айтос на Междуна-
роден турнир по стрелба с лък, плюс две първи места за Иван 

Иванов и Пресиян Иванов. По това време в механа “Во-
деницата” в “Генгер” тръгнаха уникални тематични вече-
ри, организирани от вр.и.д. управител. Тракийци тръгна-
ха към Странджанското Оборище - Петрова нива, а тури-
стите - към Родопите. 

Премиерът Бойко Борисов ненадейно посети Айтос, за 
да разгледа новата Пречиствателна станция за отпадъч-
ни води. Борисов одобри строителството на мащабното 
съоръжение, в което бяха инвестирани 19 млн. лв, и под-
крепи проектите на кмета Васил Едрев за обновяването 
на градската градина и за строителството на нова дет-
ска градина.

Във връзка с наближаващия Димитровден бе обявен  
фотоконкурс за ученици - “Трите братя от различен ъгъл”. 
Кметът поиска от местния парламент актуализация на Бю-
дже 2020 за дофинансиране на три нови проекта - нова дет-
ска градина в Айтос, корекция на дерето в Карагеоргиево 
и проектиране на разширение и реконструкция на пътя Ай-
тос - Карагеоргиево - Тополица - Черноград.
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С подкрепа на Об

Каква остана 2020 година на  

Администрацията с превантивни действия срещу 
африканската чума по свинете 

Общината взе инициативата - взе да готви про-
ект за основен ремонт в „Генгер”

През август решиха - на мястото на Детско отде-
ление да бъде изградена нова детска градина

Непрежалим...
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ОКТОМВРИ

COVID ОТДЕЛЕНИЕ В АЙТОС
Общинският съвет гласува актуализация на бюджета по ис-

кане на кмета Васил Едрев. Пред местните медии градоначал-
никът мотивира искането с подготовката на Общината за нови-
те оперативни програми и проектите, с които ще кандидатства 
през новия програмен период 2021-2027 г. Стана ясно, че един от 
водещите проекти, които Община Айтос подготвя, е за разширя-
ване и реконструкция на пътя Айтос - Карагеоргиево - Тополица 
- Черноград. Той включва и дейности за подновяване на трото-
арни настилки в населените места. “Този проект е особено ва-
жен за четирите населени места. Общинският път е натоварен и 
заема приоритетно място в пътната инфраструктура. Тесен е и 
е необходимо да се разшири и реконструира”, коментира през 
октомври кметът.

От 1 октомври Вътрешно отделение беше преобразувано в 
COVID. Лекари, медицински сестри и санитари облякоха гаще-
ризони, сложиха шлемове и храбро “минаха” на първа линия в 
борбата с вирусната инфекция. За дни отшумяха първоначални-
те притеснения за липсата на опит, създадени бяха добри усло-
вия за медиците и болните. За да се гарантира здравето на пер-
сонала, беше решено болните с COVID да бъдат лекувани на вто-
рия етаж, първият беше отделен за персонала. Заради страха от 
COVID, оказа се, че пациенти с други болести липсват. Наложи 
се ръководството на МБАЛ - Айтос официално да припомни на 
айтозлии, че продължава да приема пациенти в Детско, Невро-
логично и Инфекциозно отделение.

След дългомесечните забрани заради COVID-19, напълно об-
новената и разширена спортна зала “Аетос” отвори врати на 5 
октомври т.г. за тренировки и състезания на спортните клубо-
ве. След частичните избори в Карагеоргиево пък новият кмет на 
селото Метин Латифов се срещна с премиера Бойко Борисов с 
София. Латифов имаше късмета дни след вота да чуе и възмож-
но най-добрата новина - Общината спечели проект с финанси-
ране за над 600 хил. лв. за проблемното западно дере в селото.

Октомври беше от тежките месеци за Айтос. Броят на заболе-
лите от COVID растеше, само за едно денонощие 49 шивачки да-
доха положителни тестове. По повод Европейския ден на езици-
те, Българо-испанският културен център ESTREYA организира в 
залата на Военен клуб - Айтос, литературно четене на испански 
език на откъси на романа „Дон Кихот де ла Манча“. Читалищни 
дейци участваха в 35-ия конгрес на Съюза на българските чита-
лища, Министър Банов обеща по-високи субсидии за читалищата. 
Дрянковлии с подкрепата на Църковното настоятелство успяха да 
завършат градежа на новия храм “Св. Рождество Богородично”. 
По това време, при тежка катастрофа на пътя Ябълчево - Айтос 
загинаха двама 17-годишни младежи от с. Чукарка.

Айтос отпразнува Димитровден по-скромно от предишни го-
дини. Празникът беше на площада, спазени бяха противоепиде-

мичните мерки. МИГ-Айтос проведе обучение на бенефициенти 
и местни лидери. Стана ясно още, че одобрените от МИГ-Айтос 
проекти се проверяват и контролират от ДФ „Земеделие“. Зара-
зените с коронавирус в шивашкия цех в Айтос се оказаха 52. Най-
много - 25, бяха заразените жени от руенското село Зайчар, кои-
то всяка сутрин пътуват с автобус до Айтос. Пак през октомври, 
СУ “Никола Вапцаров” взе да се готви за училищното състеза-
ние по писмен превод, а  спортният клуб по акробатика “Орел” - 
Айтос - за Държавния шампионат по спортна акробатика, който 
трябваше да се проведе в новата спортна зала “Аетос” в Айтос. 
Голямото състезание беше отменено, не пристигнаха очаквани-
те 150 участници от големите възрастови групи, които трябваше 
да мерят сили за републиканските титли на България. Гвардей-
ците на СУ “Христо Ботев” получиха покана да участват в цере-
монията по тържественото освещаване на знамето на Осми уче-
нически гвардейски отряд в Казанлък. Зам.-кметът Мариана Ди-
мова информира гражданите за проектите, по които работи Об-
щината през 2020 г., както и за проектната готовност през новия 
програмен период. МИГ-Атос продължаваше да популяризира 
дейностите за прилагане на Стратегията за Воденото от общно-
стите местно развитие по ПРСР, читалището готвеше сцената си 
за комедията “Горката Франция”. Заради новите по-строги мер-
ки, айтозлии не успяха да видят представлението. Но в навече-
рието на Димитровден, айтозлии имаха голям духовен празник 
- иконата на св. Ефрем Нови Чудотворец беше оставена за по-
клонение в храма, а в салона на Народно читалище “Васил Лев-
ски 1869” беше представен филмът „Светецът светкавица”. Арх. 
Илиян Николов, дистрикт гуверньор 2020-2021 на Ротари Бълга-
рия, беше на официална визита в Айтос, кметът изненада с екс-
курзия учителите-ветерани за Деня на учителя. По същото вре-
ме мъжкият отбор по футбол на “Вихър” пребори Царево на свой 
терен със 7:0, юношите постигнаха равен резултат в Сливен. Ай-
тос продължава инициативата “Голямото сърце на Айтос”, коя-
то спасява животи, а над 100 ученици се включиха в състезани-
ето по писмен превод.

Октомври мина под знака на безупречна организация в COVID 
отделението и жестове на признание за труда на медиците. Един-
ственият пулмолог в МБАЛ-Айтос д-р Силвия Маркова заболя и се 
възстанови от COVID-19 в отделението, на което е завеждащ. По 
това време новосъздаденият клуб по спортна акробатика ,,Ейн-
джълс” представи успешно Айтос на Държавното първенство, а 
айтоските стрелци отново  бяха най-добри на финалите за купа 
“България“. Тогава дойде новината за първи училищен клас в Ай-
тос, поставен под карантина, всички ученици все още се обуча-
ваха присъствено. Общината пък започна регистрацията на во-
довземни съоръжения за подземни води. ДПС - Айтос си избра 
нов лидер на общинска конференция - общинският съветник Юз-
джан Юмер. По повод Димитровден читалището откри докумен-
тална изложба “95 години Каменоделно училище в Айтос”, а тан-
цова формация “Петлите” даде тон на празничното настроение 
с танцовия спектакъл “14 години с “Петлите”.

Стартира втори съвместен екопроект на Айтос и Одрин по Про-
грама за трансгранично сътрудничество, а новият кмет на Кара-
георгиево положи клетва пред Общинския съвет.

Дарованието с айтоски корен Валериа Войкова спечели първа 
награда на международния конкурс за изпълнители във Варна и 
зарадва айтозлии с участие във вечерния концерт на Димитров-
ден, а Борислав Петков се поздрави с вицешампионска титла по 
свободна борба. Татяна Йотова избра празничната седмица пре-
ди Димитровден да се срещне с приятели и почитатели. На по-
каната на поетесата с китара - “Да попеем заедно преди праз-
ника на родния град”, се отзоваха с желание десетки айтозлии. 
Етнографският комплекс “Генгер” с подкрепата на Община Ай-

тос, организира конкурс “Трите братя от различен ъгъл”. Оказа 
се, че най-малкият участник - петокласникът Денис Епитропов, е 
направил най-добрата снимка - момчето грабна първата награда. 
И най-малките баскетболисти на БК “Вихър” отбелязаха Празни-
ка на Айтос с първи турнир в новата спортна зала. И айтоските 
футболни ветерани не пропуснаха традиционно да се съберат и 
да ритат организирано на градския стадион “Крум Делчев”, в на-
вечерието на Димитровден.

В Дрянковец пък, с вещите указания на братя Георгиеви - Ге-
орги и Станимир, и участието на младежите, започна изгражда-
нето на спортна площадка в селото. А в навечерието на Деня на 
будителите читалището организира поклонение и флашмоб, вмес-
то концерт на закрито. 

НОЕМВРИ

ПОДПОМОГНАТИ 690 НУЖДАЕЩИ 
Съветниците аплодираха работата на д-р Феим Мурад, извест-

ният лекар беше единодушно утвърден за втори мандат като Уп-
равител на Медицински център І ЕООД - Айтос. Порасналите при-
ходи и решението за Дневен стационар в МЦ І, с лекарска гри-
жа до пълно оздравяване на пациентите, станаха повод за горе-
що одобрение и в социалните мрежи. Община Айтос организира 
кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми, а 
Общинският съвет прие Наредба за реда и условията за упраж-
няване правата на Община Айтос в търговски дружества с общин-
ско участие в капитала, в граждански дружества и за сключва-
нето на договори за съвместна дейност Кметът на с. Карагеор-
гиево Метин Латифов пък даде първото си интервю с обещание-
то да стои близо до хората и да ги чува какво искат. 

Стрелците на СКС “Сокол-2010” - Айтос завършиха успешно 
спортната година -  представиха се отлично и на последния тур-
нир Гранд При Опън. По проект, по Националната кампания „За 
чиста околна среда – 2020”, Общината изгради нова зона за отдих 
в сърцето на града, а благодарение на добрата работа на екипа 
и на Управителния съвет на МИГ.Айтос, бяха  реализирани при-
еми и по петте мерки, финансирани по ПРСР. 

През ноември, за пета поредна година, Община Айтос организи-
ра онлайн надпреварата за Спортист, Треньор и Отбор на 2020-а 
на сайта www.aytos.bg. Айтозлии се захванаха с домашната тур-
шия и зелето, а по това време полицаите празнуваха професи-
оналния си празник 8 ноември – Деня на Свети Архангел Миха-
ил. МИГ.Айтос работеше активно - организира информационна 
среща в с. Съдиево за обмен на добри национални и европей-
ски практики, приложими за община Айтос. Терапевтична про-
грама за изучаване на испански език, предложиха на айтозлии 
от българо-испанския център, а общинските съветници участва-
ха в ХІІІ-ото заседание на ОбС с маски, на дистанция и при ши-
роко отворени врати на заседателната зала. 

През ноември си припомнихме и успехите на айтоските гълъ-
бовъди и на айтоския рогат гълъб - шампион на Европа в Мец, 
Франция. Общински работници почистиха основно пътя Айтос - 
Карагеоргиево, чувалите с отпадъци извози почистващата фир-
ма “Астон сервиз” ООД. Младите огнеборци на училище “Ва-
пцаров” се завърнаха с поредно отличие от Ловеч, а в класни-
те стаи останаха само малките ученици, тийнейджърите се обу-
чаваха онлайн. 

Стажант фризьор от Айтос предложи безплатно подстригване 
за дами, а Здравният медиатор събра децата от кв. “Странджа” 
за поредното обучение на тема “Хигиена на зъбките, ръцете и тя-
лото”. Общинарите засадиха още 30 дръвчета - този път на ре-
новираните улици “Цар Освободител” и “П. Янакиев”. По също-
то време Медицинска лаборатория ЛИНА се появи на още един 
адрес в Айтос, а 690 нуждаещи се от община Айтос получиха па-
кети с по 23 кг храни. 

Стана ясно, че 14 са номинираните за Спортист №1 на 2020 г., 
още седем треньори и три отбора поискаха дистанционно дове-
рието на айтозлии. Присъствено или дистанционно обучение? - 
“Народен приятел” събра мнения на директори, учители и родите-
ли. Допитването показа, че всички искат присъствено обучение, 
но процентът на категоричност варираше  от 10 до 100%. Ирина 
Вътева, Директор на СУ “Никола Вапцаров” беше категорична: 
Eкипът ни е силен - успяваме да се справим! Оказа се, че в учи-
лището 325 от общо 520 родители, участвали в анкета, са против 
онлайн обучението.

Пак тогава кметът Васил Едрев награди победителите в училищ-
ното състезание по писмен превод, в което участваха 120 учени-
ци от двете средни училища в Айтос. Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна група - Айтос“ пък проведе трето пла-
нирано обучение, насочено към бенефициенти и  кандидати по 
мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 
и местни лидери за изпълнение и   отчитане на проекти. Ръко-
водството на МБАЛ-Айтос благодари на колеги, фирми и гражда-
ни, които в кризисното време доказаха подкрепата си. През но-
ември по сметката на айтоската болница бяха постъпили даре-
ния на стойност 5200 лева. И тополчани направиха дарителски 
жест - събраха средства за втори сондаж в далечен Непал. Се-
лото за втори път събира 1400 лв. за питейна вода в непалско 
селище. По същото време младата айтозлийка Мартина Георги-
ева беше избрана за рубриката ЧОВЕК НА ДЕНЯ на “Свободна 
Европа”, а Съветът прие Годишна програма - 2021 за читалищна-
та дейност в община Айтос.

Каква остана 2020 година на  страниците на „Народен приятел”

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул.”Славянска” № 50, приема офер-
ти за закупуване на 1 брой комплект по ботаника и биология за лабора-
торна работа до 1 225 лв с ДДС, 1 брой комплект по растениевъдство за 
лабораторна работа до 1 050 лв с ДДС, 1 брой Уред за измерване влаж-
ността на зърнени култури до 810 лв с ДДС, 1 брой Почвоанализатор - 
дигитален с микропроцесорен контрол, измерва съдържанието на N, P, K, 
соленост и PH в почви, торове и растения; може да съхранява и да прин-
тира данните от измерванията; компактен до 3 600 лв с ДДС. Кандидати-
те могат да участват и за отделни позиции. Офертите се получават в за-
печатани, непрозрачни пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допъл-
нителна информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org“

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул. ”Славянска” № 50, приема оферти 
за закупуване на 2 бр. лаптопи за дигитална обработка на данни с техни-
чески параметри: Intel Core i3, 256GB SSD, 1TB HDD, Windows 10 до 2800 
лв. с ДДС, 1 бр. интерактивен дисплей//Интерактивен панел с вграден ком-
пютър – OPS PCi5, 8G, 128G SSD, Операционни системи – Windows 10 и 
Android до 4500 лв. с ДДС и 1 бр. мултифункционално лазерно устройство: 
4 в 1 WiFi, ADF. Печат; Сканиране; Копиране; Факс до 450 лв. с ДДС. Кан-
дидатите могат да участват и за отделни позиции. Офертите се получават 
в запечатани, непрозрачни пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За до-
пълнителна информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org“



90-годишнина отпраз-
нува в първия ден на но-
вата година с най-близ-
ките си хора г-жа Дянка 
Павлова - доайен на ду-
ховната култура, дълго-
годишен учител и дирек-
тор. Заради пандемия-
та, тази година г-жа Па-
влова не успя да споде-
ли празника си с колеги-
те и приятелите от Клуба 
на учителите ветерани 
“Вяра” - Айтос, но макар 
и от разстояние, те й пос-
ветиха стих, поднесен с 
любимите й цветя.

За юбилея си Дянка 
Пвлова получи от ай-
тозлии много вълнуващи 
послания на благодар-

ност и уважение. Мла-
ди и стари в Айтос я по-
знават и обичат - зара-
ди мърдостта й, непри-
нудената сърдечност, 
работохолизма и грижа-
та за другите. Интели-
гентен, непринуден и из-
ключително добър човек 
- това е Дянка Павлова, 
която всеки път ни изне-
надва със своята мла-
дежка енергичност и с 
любовта си към живота 
и хората.

Родена е в далечното 
странджанско село Мел-
ница. След седми клас 
будното момиче се за-
писва да учи в прогимна-
зията в близкия град Ел-

хово. И не спира дотук, 
продължава обучението 
си в елховската гимна-
зия. Още тогава показва 
хъс за обществена рабо-
та, а жаждата за знания 
я отвежда в Института 
за учители в Бургас. За-
вършва го като първенец 

на випуска. Отличничка-
та не забравя родното си 
село и се завръща като 
учител в Мелница. Оттам 
започва пътят й на учи-
тел и родолюбец. 

По-късно е назначена 
за учител в училището 
в Българово, а в Айтос 
е вече зам.-директор на 
училище „Любен Караве-
лов”. Точно там забеляз-
ват качествата й на ор-
ганизатор и добър ръко-
водител, и г-жа Павлова 
получава покана за на-
значение в Общинския 
народен съвет. Осем го-
дини ръководи „Съвет по 
изкуството и културата” 
към ОНС-Айтос. Проме-
ните я връщат в учили-
ще като зам.- директор в 
ЕСПУ „Христо Ботев”, къ-
дето се пенсионира. 

За някои това е краят 
на активния обществен 
живот, но не и за Дян-
ка Павлова. Години на-
ред, и до днес, участия-
та си в обществени, кул-
турни, партийни проя-
ви г-жа Павлова приема 

като свое задължение и 
отговорност. Изключи-
телно ерудиран човек с 
опит, Дянка Павлова ви-
наги с готовност изра-
зява отношение, винаги 
има своя позиция, коя-
то отстоява с аргументи. 
С времето все по-голя-
ма рядкост са доброна-
мерените хора като нея, 
готови да дадат компе-
тентен съвет, да съпре-
живеят проблем, да по-
могнат безкористно и да 
се радват на успеха на 
другите.  

И на 90 по детски ис-
крен е възторгът й от 

всичко, което се случ-
ва в живота. Посвещава 
много от дните си на ак-
тивна обществена дей-
ност и оценява с горе-
ща сърдечност уваже-
нието и благодарност-
та на своите възпитани-
ци и признанието на ко-
легите, приятелите и се-
мейството.

Благодарим Ви, госпо-
жо Павлова, че сте сред 
най-ревностните и дъл-
гогодишни читатели на в. 
“Народен приятел” 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ ОТ 
„НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ“!
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Доайенът на духовната култура  
в Айтос Дянка Павлова на 90 години

Скъпа госпожо Павлова, 
×естит 90-годишен юбилей! 
Благодаря Ви, че и днес сте сред най-дейните 

просветители на община Айтос и продължавате 
да служите на образованието и културата с ог-
ромния си опит и мъдрост. Вие сте първосъзда-
тел и стожер на инициативи и традиции, които 
Айтос и днес продължава и развива. 

Благодаря Ви, че в продължение на десети-
летия участвате активно в духовния живот на 
айтозлии! Вашата отговорност, съпричастност 
и човешка деликатност са достоен пример за 
всички млади хора на Айтос! 

Гордеем се с Вас! Честит юбилей!
Васил Едрев - кмет на община Айтос 

Честита 90-годишнина!
За Дянка настъпи 90-годишен юбилей!
Няма фойерверки, но пък всичко си е о’кей!
Забързана походка, усмихнато лице - 
без почивка си остават сръчните й две ръце!
Градинка прекопана, с изпънати лехи - 
там цветята по сезон всеки път си ги реди!
Тя ги гледа със усмивка, сякаш са деца - 
те й махат със листенца, с пораснали крилца!
Всеотдайна майка на две дъщери, 
Господ с внуци и правнуци, щедро я дари!
Пълнят й душата детските очи, 
греят и я топлят като слънчеви лъчи!
В Айтос името й значи много - 
с годините опазила го свято, строго,
със честност, всеотдайност и борба, 
и не с късмет, а с труд градила своята съдба! 
Да й пожелаем: на многая лета - 
и нека с работа винаги да е заета!
На клуба учредител и наш вдъхновител - 
поклон пред Човека и Големия учител!

Клуб на учителите-ветерани „Вяра“ - град Айтоñ

Учител по живот
Здравей, майче!
Навярно никога не си очаквала да те 

направя персонаж от изповед, с коя-
то искам да разкажа на целия свят за 
теб и за твоя житейски пример, не за-
щото си ми майка и вдъхновителка да 
последвам твоята Мисия Учител, а за-
щото принадлежиш на общността на 
ангелите, готови да живеят за благо-
то на другите. Генгерът – този уника-
лен айтоски храст – който устоява на 
бури и ветрове, който с многобройни-
те си трънчета не дава покой на не-
доброжелатели и самозабравили се 
хора – е твой събрат по дух. Ти си си-
неоката светица, която дава закрила 
на две умни дъщери, и сама, борейки 
се с ерозията на годините, с пристъпи-
те на самотата, с нищетата, разпръск-
ва от своя ореол над наранените дет-
ски сърца. Точно когато ти имаш най-
голяма нужда от мехлем за рани. Ти си 
оня по възрожденски всеотдаен учи-
тел, раздал себе си за пребъдване на 
изконни нравствени добродетели: чо-
вечност, упоритост, красота, стремеж 
към познание, справедливост, благо-
дарност… И колко пораснали учени-
ци сега с любов и уважение ти се ус-

михват: „Здравейте, любима госпожо 
Павлова!” Ти си оня строг коректив на 
всяка раняваща дума, на всеки недо-
бронамерен жест, на всяка пошла по-
стъпка, който редактира изкривени-
те пътища на различни човешки жи-
воти… Нищо, че често сме заспивали 
без теб. Ти си онази вечно будна граж-
данска съвест, която генерира краси-
ви обществени идеи и ги реализира с 
любов за всички хора. Спомням си как 
домът ни изглеждаше като революцио-
нен щаб. Вечно с интересни и интели-
гентни хора  се обсъждаше нещо го-
лямо, например у дома се роди идеята 
за „Славееви нощи” – днешният меж-
дународен фолклорен форум на Айтос. 
Тук се раждаха и сценарии за юбилей-
ни чествания, тук се твореше животът 
на красивите, пълни със смисъл съби-
тия. С неотменната си мисъл за Бълга-
рия и с родолюбието си ти кръщаваш 
в името на Доброто дори злите сили с 
думите: „Направи Добро, пък го хвър-
ли в морето!” или: „Всяко зло – за До-
бро!” И оня непресъхващ ентусиаст 
оптимист си, за когото чашата не е на-
половина празна, а наполовина пълна. 
Ти си и най-преданото бабче на внуци 
и правнуци, закърмила ги със съвсем 
непонятното, звучащо като мантра: 
Aprиs le travail et plaisir… 

Мисля си… колко ли светове се съби-
рат в твоята будителска раковина – вре-
мена, нрави, култури, битки за ниски и 
високи върхове, загуби и пак… пъти-
ща… И през всички тях ти вървиш с гор-
дост и достойнство, с ясното съзнание, 
че следваш призванието си  не просто 
на учител, а мисията на добротворец и 
човеколюбец, на символ на Трудолюбие 
и Отговорност. Учител по живот! Въпре-
ки че в очите на скептиците често мина-
ваш за Дон Кихот! В това е силата ти. 
За всички в градчето ни с име на орел, 
и за другите – извън неговите предели, 
и за България, и за Света… Твоите очи 
побират и отразяват цели космически 
пространства. Защото си великодуш-
на, щедра, мила, силна!

Вселена си ми ти! Крехка и сурова, 
цивилизована и неопитомена, смях и 
сълза, камък и кадифе, и четирите сти-
хии си, и посоките за мен и сестра ми, 
и за всички, докоснали се до теб. 

Как ми се ще да ти поискам прошка, 
да ти кажа „Обичам те” и „Благодаря”. 
И го правя. И знам, че ти ще се усмих-
неш с богородична усмивка, за да ме 
благословиш за всяко добро хрумване 
на сърцето ми. А сега то ражда стих за 
теб и аз ти го поднасям, защото стихо-
вете са музиката на моя живот, родени 
от твоя дух: Слушай:

Душата ти – напукана земя – 
един ли път възкръсвала е, мамо, 
под стрехите на болна самота 
задъхвала се в думи и измами. 
Изгребвам с шепи твойта ранина, 
с роса се ръся, кладенчова, жива, 
а ти – сълза в ръката на деня – 
търкулваш се и… в сухото попиваш. 
Не помня, мамо, имаше ли миг 
умората си в който да разкажеш… 
Децата чуват майчиния вик 
едва когато глъхне сам паважът.
Душата ти – напукана земя – 
сред хиляди вини ме благославя! 
За мене, често лоша дъщеря, 
вода и сол в пролуките оставя…
Да… има ги съвременните учители с 

възрожденски дух. Такава е мама, моят 
преподавател по Български език и лите-
ратура, по История и по Френски. Учи-
тел по живот! Началото на моите нача-
ла. Мъничка, колкото орехче, необятна, 
колкото пространството, забързана, 
колкото вятъра, щедра, колкото песен-
та на тревата, силна, колкото жилавост-
та на генгера… Неусетно необходима 
като дъха живот. Посестрима на онези 
вечно будни българи от Възраждането, 
градили здрави опори за поколенията, 
отдали мисъл и сърце за бъдното. 

Татяна Йотова

Дянка Павлова

На юбилея - с двете си дъщери, с които се гордее 
- д-р Мария Димитрова и Татяна Йотова

На 24 май - със звънец в ръка и с колегите ветерани



Интервю на  
Михаил КОЛЕВ

- Г-н Петров, измина 
една много сложна го-
дина, която почти изця-
ло бе под влиянието на 
пандемията от корона-
вирус. Как се отрази тя 
на работата в прокура-
турите от Апелативен 
район – Бургас?

- Епидемията от корона-
вирус даде своето отраже-
ние във всички сфери на 
обществения живот, вклю-
чително и при нас в проку-
ратурата. Веднага искам 
да кажа, че нито за момент 
не сме спрели да работим. 
Решили сме всички по-
стъпили преписки и дела, 
участия в съдебни засе-
дания, надзорна дейност. 
При това стриктно спаз-
вахме всички противоепи-
демични мерки, включи-
телно и заповедите на ми-
нистъра на здравеопазва-

нето – маски, ръкавици, 
дезинфекция, дистанция, 
пречистване на въздуха и 
ограничения в струпване-
то на много хора на едно 
място. Характерно за го-
дината бе образуването на 
много нови дела за нару-
шения на тези мерки, бли-
зо 500, предимно за нару-
шаване на карантината. 
Вследствие конкретна за-
повед на главния проку-
рор всички тези дела съм 
ги взел на специален над-
зор, като подпомагащ про-
курор от Апелативна про-
куратура – Бургас рабо-
ти по тях с наблюдаващи-
те прокурори. Вече голям 
процент от тези дела при-
ключиха с внасяне на об-
винителни актове и спора-
зумения в съда, а присъди-
те варират от 3 до 10 месе-
ца условно, с три години 
изпитателен срок. Има на-
лагани и глоби, включител-
но и в размер от 10 000 лв., 
както и наказания „проба-
ция“. Хората разбраха, че 
мерките не са шега, пред-
виждат се сериозни нака-
зания, прави впечатление, 
че сега досъдебните произ-
водства са в пъти по-мал-
ко отколкото в началото на 
извънредното положение. 
Знаете, че предвидените в 
закона наказания за тези 
престъпления са лишава-
не от свобода до 5 години 
и глоба от 10 000 лева до 
50 000 лева.

- Регистриран ли е спад 
в престъпността през 

2020 година, който да е 
във връзка с наложени-
те мерки?

- Факт е, че 6 поредни го-
дини престъпността в Бур-
гаския регион намалява. 
За изминалата година този 
спад е с над 20 процента. 
Причините са свързани с 
наложените ограничения 
на пътуванията, намалелия 
поток от туристи основно в 
к. к. Слънчев бряг и Несе-
бър. Много сериозна бе и 
работата на МВР и проку-
ратурата в региона по дела 
срещу лица с 2 и повече ви-
сящи досъдебни производ-
ства. Продължихме актив-
ната политика за налага-
не на мерки за неотклоне-
ние „задържане под стра-
жа“ спрямо честите извър-
шители на престъпления – 
при опасен рецидив, пов-
торност и лица с повече 
висящи дела. Когато тези 
лица са в ареста и затво-
ра, няма как престъпнос-

тта да не намалява. 
- Измина година, от-

както г-н Гешев встъ-
пи в длъжност като гла-
вен прокурор. Доведе ли 
това до някакви сериоз-
ни промени в начина на 
работа на прокуратури-
те в Апелативен район - 
Бургас?

- Главният прокурор оп-
редели няколко приорите-
та в работата на прокура-
турата – борбата с бито-
вата престъпност, с нар-
котиците, нерегламенти-
раното управление на от-
падъци, неправомерно ус-
вояване на пари от ЕС за 
така наречените къщи за 
гости, телефонните изма-
ми и корупционните прес-
тъпления. Тези приорите-
ти приехме и ние в наша-
та работа, както всички 
по-важни досъдебни про-
изводства от тези катего-
рии взехме на специален 
надзор. Това обаче не оз-
начава, че се пренебрег-
ват останалите преписки 
и дела, тъй като всички те 
заслужават еднакво бързо 
и правилно решаване. 

- В нашия регион бяха 
проведени множество 
специализирани опера-
ции за борба с битова-
та престъпност и нарко-
разпространението край 
учебните заведения. До-
волен ли сте от резулта-
тите?

- През 2020 година на те-
риторията на апелативния 
район са проведени близо 

100 специализирани поли-
цейски операции за бор-
ба с битовата престъпност, 
като над 30 от тях са в Бур-
гаска област. Операции-
те са осъществени общо 
в над 120 населени места, 
задържани са над 270 лица, 
а от тях с мярка задържане 
под стража - над 50, 43 до-
съдебни производства са 
внесени в съд, а обвиня-
емите, предадени на съд, 
са над 50. Във връзка със 
заповед на главния про-
курор бе активизирана и 
дейността по разкриване 
и разследване на престъ-
пления с предмет нарко-
тични вещества, като по-
лицейските проверки се 
извършват приоритетно на 
публични места - училища, 
болници и заведения за 
развлечение. Само за ме-
сеците октомври и ноем-
ври са извършени 75 опе-
рации. Образувани са 145 
досъдебни производства, 
обвиняемите лица са 92, а 
84 дела са внесени в съд. 
Да не забравяме делата за 
контрабанда на наркотици. 
В края на миналата година 
бяха задържани 23 кг кока-
ин, на стойност 3-4 мили-
она лева на митническия 
пункт в Лесово, а над 11 
кг метамфетамин на пункта 
в Малко Търново. Тези ре-
зултати несъмнено са по-
ложителни и удовлетворя-
ващи, показателно за кое-
то е и спадът на регистри-
раната престъпност. 

- Имате повече от 30 
години стаж в прокура-

турата. Кои са престъ-
пленията, които не ус-
пявате да приемете, ко-
ито остават в съзнание-
то Ви за дълго?

- През цялата ми прак-
тика като прокурор прес-
тъпленията, които са оста-
нали най-дълго в съзнание-
то ми са свързани с напа-
дения над самотно живе-
ещи хора в малките насе-
лени места, свързани с по-
боища, грабежи, изнасил-
вания, убийства. През из-
миналата година имахме 
такъв случай в село Звез-
дец, община Малко Търно-
во, когато 92-годишна са-
мотна жена, прикована за 
легло, бе нападната и огра-
бена, както и бе блудства-
но с нея. В рекордно бър-
зи срокове делото бе вне-
сено в съд и вече приклю-
чи на две инстанции, под-
съдимият понастоящем е 
в затвора, където изтър-
пява ефективната си при-
съда. Силно ме възмуща-
ват и престъпленията сре-
щу деца. Всичко знам за 
случая в село Сотиря, при 
който 6-годишно момичен-
це беше жестоко бито, из-
насилено и убито. Също 
много бързо делото бе вне-
сено съда и вече мина на 
две съдебни инстанции, на-
казанието на извършителя 
бе възможно най-тежкото – 
доживотен затвор без пра-
во на замяна. Важно е про-
куратурата да полага мак-
симални усилия както да 
бъдат наказани извърши-
телите на престъпления, 

така и пострадалите да по-
лучат удовлетворение и да 
знаят, че държавата защи-
тава техния интерес и си 
върши работата. Защото 
ако откраднеш от даден 
бизнесмен примерно 300 
лева, това за него няма да 
е голяма беда. Но на един 
пенсионер да му открад-
неш пенсията или да я му 
я отнемеш чрез телефонна 
измама е нещо страшно за 
него. Затова и акцентира-
ме на тези дела. 

- От началото на 2021 
г. районните прокурату-
ри в Айтос и Карнобат 
се вляха в Районна про-
куратура – Бургас, с ко-
ето приключи реформа-
та в Апелативен район – 
Бургас. Какво се проме-
ня след реформата? 

- На 1 януари 2020 годи-
на стартира трети и после-
ден етап на реформата на 
районните прокуратури в 
страната, като за Бурга-
ски регион и последните 
две районни прокуратури 
Айтос и Карнобат се пре-
върнаха в териториални 
отделения към РП – Бургас, 
присъединявайки се към 
вече съществуващите ТО 
– Несебър, Поморие, Сре-
дец, Царево и Малко Тър-
ново. Моето мнение е, че 
реформата е за добро – по-
стига се по-голяма оптими-
зация на работата, модер-
низация, гъвкавост, резул-
татност, изравняване на 
натовареността и иконо-
мии. Най-важното е, че с 
реформата не се ограни-

чава достъпът на гражда-
ните до правосъдие, как-
вото например бе конста-
тирано при реформата в 
Португалия, където от 300 
съдилища прокуратури ос-
танаха само 23, а другите 
бяха изцяло закрити. При 
нас такава опасност няма, 
тъй като реформирани-
те прокуратури не са на-
пълно закрити, а остават 
като съответни територи-
ални отделения, с работе-
щи в тях прокурори и слу-
жители, които изпълняват 
задълженията си по пре-
писки и дела. И е въпрос 
само на организация на 
работа на ръководителя на 
РП всички спешни препи-
ски и дела да се отработ-
ват незабавно в ТО, вклю-
чително бързи производ-
ства, дела със задържа-
ни лица, преписки по за-
кона за домашното наси-
лие, по закона за здраве-
то, приемат се молбите и 
жалбите на гражданите. С 
реформата се спестяват и 
много парични средства, 
тъй като е закрит ненужен 
щат и отпадат разходите 
за командировки на тери-
торията на цялата районна 
прокуратура.

- Преди няколко ме-
сеца главният прокурор 
на България Иван Гешев 
определи постигнатото 
от Вас и Вашите колеги в 
като „впечатляващо”. Има 
ли все пак нещо, от което 
лично Вие да не сте дово-
лен като резултати?

- Няма резултати, от кои-
то да не съм доволен. Ос-
новните ни показатели, 
като под 2 процента вър-
нати дела, 1 процент оп-
равдателни присъди, над 
47 процента уважени про-
тести, са изключителни за 
една демократична прав-
на система. Разбира се, 
може и трябва да поло-
жим усилия за надгражда-
не на резултатите и особе-
но по делата за корупцион-
ни престъпления, въпреки 
че по тях сме несравнимо 
по-добре отпреди 7-8 годи-
ни, когато имахме над 20 
процента върнати дела и 
оправдателни присъди по 
тези престъпления, а сега 
са около 2 процента. До-
волен съм, че е пред при-
ключване и едно от по-
следните ни дела за ко-
рупционни престъпления – 
това срещу кмета на село 
Вресово, който е разслед-
ван за присвояване на 28 
000 лева, собственост на 
76 души от селото. Този 
кмет запали и кабинета 
си, за да прикрие присво-
яването. Вече е отстранен 
и от длъжност. 

- В началото на 2021 
година сме – какво си по-
желавате в личен и про-
фесионален план?

- Пожелавам на всички 
прокурори, следователи 
и служители от апелатив-
ния район преди всичко 
здраве, щастливи мигове 
с близките хора и профе-
сионални успехи.

Любомир Петров показа почетни плакет и грамота, с които прокурорите и слу-
жителите от Апелативна прокуратура - Бургас са наградени от главния проку-
рор за отличната си работа през изминалата година
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Събеседник
Любомир Петров е роден на 2 юли 1962 годи-

на в Бургас. Завършил е Софийски универси-
тет ,,Климент Охридски“ през май 1990 годи-
на. Малко след това започва работа в Прокура-
турата като младши прокурор в РП-Поморие. 
Впоследствие става прокурор и шест години и 
половина е районен прокурор на Поморие. На 1 
декември 1998 г. е избран за районен прокурор 
на Бургас, като заема тази длъжност в продъл-
жение на шест години. След това 5 години е за-
местник апелативен прокурор на Бургас, а през 
следващите 5 години е прокурор в АП-Бургас. От 
10 декември 2014 г. Петров е апелативен проку-
рор на Бургас, като на 16 септември 2020 г. бе 
избран единодушно от Прокурорската колегия 
на ВСС за втори мандат. Пред вестник „Черно-
морски фар“ той сподели доволен ли е от рабо-
тата на своите колеги през изминалата година, 
как коронавирусът се отрази на магистратите от 
Апелативен район – Бургас и до какви промени 
доведе назначението на Иван Гешев като гла-
вен прокурор на България.

Апелативен прокурор 
Любомир Петров: 

За 2020-а отчитаме 20% спад  
на престъпността в област Бургас



инж. Стефан АПОСТОЛОВ

Иван Андреев Богоров е ви-
ден български книжовник-ен-
циклопедист от Възраждането, 
създател на първия български 
вестник в Лайпциг, Германия, 
през 1846 година, почетен член 
на Българското книжовно дру-
жество (БАН от 1884 г.) Голям 
родолюбец и патриот, журна-
лист и езиковед, радетел за чист 
български книжовен език (най-
вече от гърцизми и турцизми).

Иван Богоров е светло име в 
нашето Възраждане.

По образование той е медик, 
но с голям интерес се занимава 
с промишленост, икономика, 
стопански въпроси (стоковед-
ски въпроси), транспорт, гео-
графия, журналистика и езико-
знание. Личност с всестранни 
интереси.

Иван Богоров е роден в Кар-
лово през декември 1820 г. и та-
зи година ние честваме негова-
та 200 годишнина от рождение-
то му. 

Малкият Иван Богоров 
учи в родния си град при 
известния за времето си 
възрожденски учител Рай-
но Попович. Ученолюбието 
го отвежда във Великата 
народна школа към Все-
ленската патриаршия в Ку-
ручешме в Цариград, къде-
то учат Георги С. Раковски, 
Алеко Богориди, Гавраил 
Кръстевич, Сава Доброп-
лодни и други видни наши 
личности от това време.

Куручешме (в превод Су-
хата чешма) е известен 
квартал в Цариград, който 
съществува и до днес в ра-
йон Бешикташ, на брега на 
Босфора точно до първия 
мост. Великата народна 
школа се помещава там до-
към 1900 година, след което 
е преместена в квартал Фе-
нер в сградата на Вселен-
ската патриаршия, в непо-
средствена близост до бъл-
гарската желязна църква 
„Св. Стефан“, на брега на 
Златния рог. 

Всички предмети се изучават 
на гръцки език, учениците полу-
чават познания по старогръцки 
и латински език, също така по 
турски и френски език.

19-годишен продължава обра-
зованието си в Русия – в прес-
тижния Ришельовски лицей 
(гимназия) в Одеса (1840-1844 
г.), където учат Найден Геров, 
Ботьо Петков, Добри Чинтулов, 
Никола Палаузов, Владимир 
Палаузов, Сава Радулов и други 
личности. 

Ришельовският лицей е съз-
даден от градоначалника, фран-
цузина Арман-Еманюел дю Пле-
си дьо Ришельо и съществува от 
1817 до 1865 г., когато на негова 
основа е създаден Император-
ският новорусийски универси-
тет. В сградата днес се помеща-
ва Първа одеска гимназия. 

След изучаване на гръцки, 
турски, руски и френски език, 
Иван Богоров записва химия в 
Германия, в Лайпцигския уни-
верситет (1845-1847 г.), където 
наред със специалните предме-
ти изучава перфектно немския 
език. Едва 25-годишен, той съз-
дава в Лайпциг първия българ-

ски вестник „Български 
орел“. Макар от вестника 
да излизат само 3 броя, с 
него се поставя началото 
на онази мощна сила – на-
ционална журналистика, 
която достига развитие 
при Любен Каравелов и 
Христо Ботев. Дори само 
това да е извършено от 
Иван Богоров, неговото 
име пак заслужава висока 
почит и искрена възхита.

Той издава вестника в 
Лайпциг в една от най-го-
лемите печатници („Бра-
ткопф и Хертел“) в Герма-
ния по онова време, къде-
то работят над 130 души. 
Печатниците в града тога-
ва са 29 броя, а издател-
ствата са тройно повече, 
има развита наука, индус-
трия и производство, има 
развита икономика и тър-
говия. 

В Лайпцигския универ-

ситет освен задължителните 
предмети по химия, биология и 
физика има един лекторат по 
руски език и един по славянски 
езици и литература, които той 
посещава.

Твърде силно е цялостното 
влияние на престоя му в 700-го-
дишния  Лайпциг, който наред с 
културния живот, индустрия и 
развита търговия, оказва влия-
ние върху цялостния му миро-
глед и той като човек, израснал 
в Карлово, в един район с ма-
нифактурно производство и за-
наяти, проявява интерес към 
развитието на произвежданите 
продукти и търговията. Това се 
разбира от неговите статии, ко-
ито пише тогава в списание 
„Журнал за наука, занятие и 
търговия“. Той пише и на меди-
цински теми. Възрожденската 
медицинска книжнина е дело 
на лекари, химици, учители и 
др., разобличавайки шарлата-
нията и разни самозванци.

След дипломирането си в 
Лайпцигския университет Иван 
Богоров работи в Цариград, къ-
дето основава печатница и из-

дава „Цариградски вест-
ник“ и списание „Бъл-
гарски книжници“, учи-
телства в Стара Загора 
и Шумен.

През 1855 година за-
минава за Париж и 
следва медицина до 
1858 година.

След завършване на 
образованието си във 
Франция, той се завръ-
ща пак в Цариград, къ-
дето живее и работи, 
продължава да пътува 
до Пловдив и Букурещ. 

През 1867 година (10 
години преди освобож-
дението на България от 
турско иго) той е един-
ствен българин, участ-
ник в Славянския кон-
грес в Москва.

Д-р Иван Богоров 
издава 14 различни 
вестника и списания, 
работи в 4 други вест-
ника, написва, пре-
вежда и издава 34 кни-
ги, брошури и речни-
ци. Всестранни са ин-

тересите му при обиколките му 
из България. Той дава сведения 
за бит, дом, обичаи и уредба, 
облекло, фолклор, психология, 
жилища и просвета.

Учител и вестникар, лекар и 
стопановед (стоковед), грама-
тик и географ, преводач и изда-
тел и във всичко пламенен ро-
долюбец и патриот. Пише книга 
по стокознание и стокови гру-
пи.

Д-р Иван Богоров пътува чес-
то до Букурещ, Свищов, Търно-
во, Габрово и накрая се устано-
вява за по-дълго време в Стара 
Загора. 

Навсякъде, където ходи, той 
се опитва да убеди българите 
по тези места да учат българ-
ски, а не гръцки (тогава в църк-
вите службите се водят на гръц-
ки, в училищата се преподава 
на гръцки). В Стара Загора той 
написва първата граматика на 
български език, която след пре-
местването си в Букурещ, отпе-
чатва под името „Първичка бъл-
гарска граматика“.

Д-р Иван Богоров има очи за 
бъдещето. Той вижда бъдещето 
на България в развитието на ин-

дустрията, в техническия 
напредък. Препоръчва 
още тогава построяването 
на нови фабрики, привет-
ства първата „Българска 
мореплавателна дружина 
„Провидение“, говори и 
настоява за железница от 
Пловдив до Бургас. Пуб-
ликува статии в два по-
редни броя на вестник 
„Съветник“ през 1864 г.: 
брой 48 от 24 февруари и 
брой 49 от 27 февруари. 
Поводът за написването е 
конкретен: в края на 1862 
година българските търго-
вци Петър А. Попов, Илия 
В. Дюкмеджиев и братята 
Янко и Петър Карадончо-
ви основават мореплава-
телно сдружение „Прови-
дение“. Със специално 
възвание те приканват съ-
народниците си да участ-
ват в това интересно пред-
приятие. На 13 май 1863 г. 
е утвърден и уставът на 
дружеството, според кой-
то в него могат да участ-
ват само българи.

Новината е посрещната 
много възторжено. За 
кратко време са издадени 
1250 акции. През лятото 

на 1863 година търговецът Илия 
Дюкмеджиев заминава за Ан-
глия – Глазгоу, за да преговаря 
за закупуването на параход. 
Преговорите завършват успеш-
но. Подходящият параход е за-
купен за 12 000 английски лири 
първоначална цена. Останали-
те 4000 лири дружеството се за-
дължава да даде под гаранция 
допълнително. След пробното 
плаване от Глазгоу до Лондон 
на 24 декември 1863 г. парахо-
дът тръгва за Цариград.

Закупеният параход е еднопа-
лубен, товаропътнически, с ме-
тален корпус. Дължината му е 
169 фута (51,52 м), с ширина 24,5 
фута (7,47 м), а дълбочина на 
трюма 12 фута (3,66 м). Парният 
двигател е 120 к. с., за който са 
необходими 10 тона въглища за 
едно денонощие. Екипажът е от 
17 човека. Капитан е Едуард Уи-
лям Стокър, който още в Лон-
дон привлича към екипажа два-
ма българи.

През Венеция и Триест на 8 
февруари 1864 г. корабът прис-
тига в Цариград и е посрещнат 
изключително тържествено от 
многохилядните българи, които 
задръстват кея. Наричат го 
„Азис“ – на името на тогаваш-
ния турски султан Абдул Азис II, 
за да спечелят благоразполо-
жението на властите.

Иван Богоров внимателно 

следи това събитие и пише ста-
тии за него: 

„Остава ни само да честитим 
добрий успех на дружина „Про-
видение“, да й наумим да на-
прави от българите хора за ра-
ботата си“…

Така д-р Богоров изтъква не-
що много важно – създаването 
на една нова, непозната досега, 
морска професия сред българи-
те. Каква далновидност на един 
възрожденец към средата на 
XIX век!

По време на Руско-турската 
освободителна война 1877-1878 
г. той взема най-дейно участие 
като преводач на военното ко-
мандване и руските команди-
ри.

Д-р Иван Богоров е един от 
най-големите радетели за чист 
български книжовен език. 
През 1919 година Иван Вазов 
казва:

„Да, тогава Богоров трябва-
ше, сега сто богоровци трябват 
да ни поправят, защото всички 
сега – турям и себе си в това 
число – грешим против чистота-
та на езика“. А ако продължим 
думите на Вазов – днес ни тряб-
ват 1000 богоровци и повече за 
прочистване на българския език 
от чуждиците, които навлязоха 
през последните 20-25 години, а 
и преди това. 

След Освобождението се ус-
тановява в Пловдив, практику-
ва медицина и продължава кни-
жовната си дейност. 

Д-р Иван Богоров пише за 
Бургас следното:

„Бургас, при залив, с 6 хил. ж. 
турци и гърци“. 

Едва ли към средата на XIX 
век Бургас е наброявал 6 хиля-
ди жители, като се знае, че в 
края на 1879 г. къщите са били 
400 и са преброени 2950 души.

В статия „Железен път от 
Пловдив до Бургас“, печатана 
във вестник „Турция“ – бр. 6 от 
30 август 1864 г., Богоров приту-
ря нов необходим щрих към 
портрета на Бургас – постро-
яването на железопътна линия 
от Пловдив до брега на Черно 
море – Бургас. Това ще помогне 
цялостното обслужване на Юж-
на България и увеличаване на 
търговията и стокооборота към 
света. 

„В Румелия – пише той – такъв 
път да представлява всички ус-
ловия, които са необходими в 
подобен случай, е линията 
Пловдив - Чирпан - Ески Заара 
(дн. Стара Загора) - Ени Заара 
(дн. Нова Загора) - Сливен - Ям-
бол - Карнобат - Айтос - Бургас 
и от там по море във Варна и 
Цариград“.

Автор на първата 
българска граматика 

Отбелязахме 200 години  
от рождението на вестникаря Иван Богоров
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ПамеТ

Д-р иван Богоров и Бургас?
На името на д-р Иван Богоров има улица в централната градска 

част (ул. „Иван Богоров“), с което е ознаменуван големият радетел 
за чист български книжовен език.

Самата улица „Иван Богоров“ започва от ул. „Цар Симеон I“, от 
гимназия „Г. С. Раковски“ пресича бул. „Демокрация“ и бл. 77 в ж.к. 
„Лазур“ (т. нар. „Краставицата“) продължава към морето и някога 
излизаше на ул. „Велико Търново“ почти до Флората. Днес улицата 
достига до бл. 79 в ж.к. „Лазур“.

До построяването на гимназия „Г. С. Раковски“ (1939-1944 г.) цяла-
та дворна площ пред сиропиталището „Ал. Георгиев – Коджакафа-
лията“ се именува градина „Стара планина“ и старото име на ул. 
„Иван Богоров“ е ул. „Стара планина“. В картите на Бургас от 1920 
година и след това много добре се виждат наименованията на всич-
ки улици, площади и градини (справка книгата „Бургас и морето“, 
2016).

През 1981 година на една от общинските сесии се постави въпро-
сът и се разгледа проект за улиците „Алеко Богориди“, „Св. св. Ки-
рил и Методий“ и „Иван Богоров“ да бъдат оформени като изходни 
пешеходни зони, от централната градска част към Морската гради-
на. Днес виждаме, че това стана само за ул. „Алеко Богориди“.



Георги РУСИНОВ

Самотата е състояние, с което 
всеки един от нас рано или късно в 
живота си се среща. Тя изправя 
хората пред различни препятствия. 
Най-трудното от тях е да я пребо-
риш. Плуваш или потъваш. Щас-
тливци са тези, които успяват да се 
измъкнат от задушаващата й хват-
ка. Карнобатлията Боян Ченешев е 
един от тях. Днес той е по-известен 
като рапъра Боби Кинта. Как обаче 
едно дете на разведени родители 
стига дотам, че да намери щастие-
то в живота от това, което прави, 
ще разберем от разговора ни с не-
го.

До 12-годишен Боян израства в 
родния Карнобат. Тогава обаче ро-
дителите му се развеждат. По-го-
лемият му брат остава с баща му в 
града, а той с майка си се местят в 
Стралджа, където живеят с втория 
му баща.

Спортът заема важна 
част от развитието на 
бъдещия рап 
изпълнител

„Всичко това беше много трудно 
както за всяко дете на тази въз-
раст. Попаднах в един нов свят – 
ново училище, нови хора. Това е 
много тежко за психиката на едно 
12-годишно дете. Аз бях много за-
творен в себе си и единственото 
нещо, което ми доставяше удо-
волствие и възможност да се от-
пусна, беше спортът. Имах по-го-
лям приятел, покрай които се за-
палих по спорта. Голяма част от 
ежедневието ми бе обвързано със 
спорта. В мен започнаха да се за-
раждат мечти да имам треньори, 
да съм сред спортисти. Затова ис-
ках да отида да уча в Спортно учи-
лище. Това стана късно. В 11 клас 
постъпих в Сливен в Спортното 
училище и завърших с профил 
бокс. Много хора ме предупрежда-
ваха, че вече съм голям, другите 
са напреднали от малки. Когато 
човек обаче явно иска нещо много 
силно и мечтае за него, нещата се 
случват. Мисля, че бяха минали 5-6 
месеца след завършването ми и 
вече имах сребърен медал от Ре-
публиканското по бокс“, разказва 
той.

Паралелно през това време Бо-
ян се отдава и на писането. Започ-
ва да пише свои стихове. В 8 клас 
дори започва собствен роман. 
Обяснява, че докато връстниците 
му лудували в междучасията, той 
си стоял в стаята и пишел. Отдава-
ло му се и затова редовно взимал 
участие в училищни литературни 
мероприятия.

Така, постигнал първата си меч-
та – да се реализира като спор-
тист, младият мъж решава, че е 
време за следващата стъпка в жи-
вота му. Завършвайки средното си 
образование, той се записва за 
конкурс за съдебни охранители в 
Бургас. Приема сериозно целта си 
и от 36 човека, явили се за позиции 
в охраната, Боян е първи по точ-
ки.

Отново сам в 
непознат град

Той започва работа като съде-
бен охранител в Бургас. Първона-
чално всичко е нормално, но в 
един миг започва отново да изпада 
в онова затворено състояние от 

детските си години. Са-
мотата отново се е за-
върнала в живота на 
твореца.

„Не знам, може би, 
защото отново попад-
нах на ново място, сред 
нови хора. Не виждах 
никакъв изход от тази 
ситуация. 19-годишен 
постъпих в съдебна ох-
рана. Едно и също се 
случваше всеки ден. 
Хора около мен посто-
янно гледаха часовни-
ците си, брояха години-
те до пенсия. Мен това 
ме уплаши. Къде е логи-
ката да чакаш да се 
пенсионираш, за да за-
почнеш да живееш така 
както искаш? Виждах и 
различните хора, които 
влизаха в съда, но на 
мен ми изглеждаха ед-

накви. Не можех да приема факта, 
че аз също съм си уредил живота и 
всичко ще върви така до пенсия. 
Започнах да си мисля, че аз имам 
нужда от повече емоция в живота 
си, от повече енергия. По дух съм 
авантюрист. Всекидневно имам въ-
проси, на които търся отговорите“, 
спомня си Боян.

И така постепенно отново нами-
ра щастието и спокойствие в ар-
тистичната си натура. Твърдо ре-
шен да живее живота си по начи-
на, по който той иска. 

„Един ден си казах, че това тряб-
ва да се промени и да направя не-
що, за да разчупя леда и животът 
ми да бъде по-интересен. Свързах 
се с приятели и им казах: „Запоз-
найте ме с някого, който прави не-
що, каквото и да е! Музика, филми, 
книги“. Една позната ме запозна с 
неин приятел, който прави музика, 
който пък ме прехвърли към него-
ви познати в Бургас, които правят 
музика в града. Запознахме се и 
така започна моето пътешествие с 
музиката“, заявява карнобатлия-
та.

През 90-те Боби израства с му-
зиката на двата лейбъла в Бълга-
рия от най-силните години на БГ 
рапа – RnB Records и Sniper 
Records. Мишо Шамара, Спенс и 
други, оставили имената си в исто-
рията на БГ рапа, са на сцената то-
гава. 

„Малко ми е трудно да кажа, че 
някой български изпълнител ме е 
вдъхновил. По-скоро това беше 
Еминем. Той тогава изгряваше, а 
аз попаднах в тази душевна дупка 
покрай раздялата на нашите. Него-
вата музика я усетих в мен и може 
би това ми повлия по много начи-
ни. Мисля си, че оттам тръгна всич-
ко“, пояснява рапърът.

Боян остава фен през цялото то-
ва време. Всички го знаят като 

момчето, което си пее по улици, 
музиката е в него, както сам каза 
за себе си.

„Така, докато все още бях с уни-
формата, си събирах пари, плащах 
си за студийното време и записвах 
песни. Започна като хоби, което 
обаче впоследствие се възпламе-
ни повече отколкото очаквах. Тога-
ва просто търсех нещо, което да 
разведри живота ми, да не се 
чувствам изолиран от емоции и са-
мотен. Малко по-малко хората от 
студиото ме приеха като важен за 
тях и дори не ми искаха пари вече. 
Дойдоха и други хора, студиото се 
разрасна. По това време станаха 
известни и други имена от този 
лейбъл, от който сега бях част и 
аз“, с усмивка се връща назад 
той.

Именно в този период Боби из-
пада във вътрешен конфликт. Гне-
ви се, че не се чувства свободен да 
прави това, което обича. 

„Не виждах как мога да съчетая 

униформата с рапа. За да искаш да 
правиш нещо от сърце, ти трябва 
да се отдадеш на 100% на него. Та-
ка реших, че искам да правя рап, 
защото това ме прави щастлив. И 
се отдадох напълно на рапа“, каз-
ва карнобатлията.

Решението да напусне система-
та на съдебната охрана все пак не 
взима лесно, в крайна сметка оба-
че го прави, без да каже на родите-
лите си. От тях Боян не среща под-
крепа и разбиране, въпреки че ги е 
предупреждавал, че не се чувства 
добре на работното си място.

„Като повечето семейства, те 
гледаха просто да имам работа. 
Тук искам да се обърна към всич-
ки родители, които ще прочетат то-
ва: Гледайте наистина в душите на 
децата си. Вижте какво искат, на-
стоявайте да следват своите амби-
ции и мечти, не вашите. Родители 
са искали децата им да бъдат по-
лицаи, лекари и те успяват. Бутат 
ги, плащат им университетите. 
Трябва обаче силно да се запита-
те дали това дете иска това да ра-
боти и дали е щастлив, защото 
щастието е всичко“, апелира Боби 
Кинта.

Днес рапърът живее във Велико 
Търново, където приятелката му 
учи висше образование. Работи 
нормална работа по неговите думи 
като всички обикновени хора.

„Не е нещо специално, но ми да-
ва възможността да правя другите 
неща, които ме правят щастлив. 
Униформата няма как да я свържа 
с рапа. С колегите си проблем съм 
нямал никога. Аз бях млад и раз-
гневен на себе си. Сега обаче съм 
малко по-зрял и по-улегнал и нами-
рам отговори на въпроси, които аз 
съм си задавал тогава“, споделя 
той.

Първоначално трудно определя 
второто си Аз, но правейки ретрос-
пекция на живота си до момента, 
Боби стига до извода, че това е ар-
тистичността му, музиката му, пое-
зията му.

„Обичам да създавам, да показ-
вам историите. Какъвто и да съм 
днес или утре професионално, та-
зи страна винаги ще я има в мен“, 
категоричен е рапърът.

Рапът не е само яки 
коли и патлаци  
и не е за всеки

Това, че рапът е второ Аз на Бо-
ян, се доказва и с факта, че цели 5 
години той не е записал нова пе-
сен. Не се е отдал на комерсиална-
та част на музиката, защото, ако 
беше, щеше да вади сингъл след 
сингъл като други родни „звезди“. 

„В момента рап сцената е прена-
селена отвсякъде, защото всеки, 
който пожелае да направи песен, 
той може да я направи. Всеки, кой-

то направи 5-10 хиляди гледания в 
Youtube и си мисли, че е рапър. Чо-
век трябва да осъзнае, че когато 
се снима с една скъпа кола и пис-
толет, това не го прави рапър. Да-
леч съм от истината да кажа, че 
съм успешен рапър. За мен е ва-
жно, че аз давам душата си, когато 
се занимавам с музика. Изпълни-
тел може да се наречеш след вре-
ме, когато си се утвърдил и си дал 
на феновете си някаква емоция. 
Не мога да разбера и защо всички, 
които искат да бъдат рапъри, искат 
да бъдат лоши хора. Защо никой не 
прави музика за чувствата на хо-
рата. Всеки иска да прави песни 
за това колко голям гангстер е. 
Всеки го прави със злоба. Може би 
мен самотата не ме превърна в 
злобар, а я насочих към творчест-
вото си. Като млад се бунтувах, но 
намерих начин, когато искам да 
направя някаква песен да е с емо-
ция, а не просто думи, думи, думи. 
Нямам нито една песен, в която да 
се пее за наркотици. Мислел съм 
да направя такава. Чудел съм се 
дали няма да ме слушат повече хо-
рата тогава. Ами окей, да я напра-
вя тогава? Ама сърцето ми не дава 
това да го направя. Имам си прин-
ципи“, обяснява Боби Кинта.

„Аз съм българче“

На 31.12.2020-а бе премиерата на 
новата песен с клип на карно-
батлията – „Аз съм българче“. От-
ново привлича вниманието на ме-
диите, тъй като пет години няма ни-
що ново, което да е записал. Оста-
ва и малко разочарован от факта, 
че се фокусират върху старата ис-
тория – полицаят, който стана ра-
пър.

„Исках вниманието да е върху 
песента, защото не знам дали би 
имало човек в България, който да 
се срещне с тази песен и да я по-
дмине просто така. Тя е направена 
с тази идея да е по модерен начин. 
В нея няма абсолютно нищо поли-
тическо и бунтарско. Когато някой 
чуе рап, събран с фолклор, може 
би ще си помисли, че е бунтарско. 
Не е това идеята. Исках да се до-
косна до хората, до децата. Спо-
ред мен е трудно да повлияеш на 
тях по старомодните начини. Тех-
нологията вече е толкова модерна, 
а децата се грабват по модерното, 
което излиза в Youtube. Затова аз 
реших да вкарам стихотворението 
на Иван Вазов „Аз съм българче“ в 
песен. Но това не е просто рап пе-
сен. В нея има фолклор, любов към 
родината, чувства“, споделя кар-
нобатлията.

Евентуален план за следваща 
бъдеща песен Боби казва, че има и 
че иска да смеси рапа с рок или 
метъл – нещо като американците 
от Cypress Hill, които имат цели ал-
буми, повлияни от твърдия звука 
на китарата.

„Иначе сигурният ми следващ 
проект ще е с много силна емоция 
и ще е песен за моя баща. Как ед-
но дете израства с разделени ро-
дители и какви въпроси си задава. 
Сигурен съм, че ще докосна много 
хора с това“, уточнява Боян.

А дали е преборил самотата? 
„Не бих могъл да ти отговаря с 

„да“. Самотата винаги ражда кре-
ативност. Двете са взаимосвърза-
ни. Но стигнеш ли дъното - или 
плуваш, или се давиш. Така че са-
мотата съм я приел като част от 
целия процес, може би. При мен 
тя отключи артистичността ми. Но 
иначе много хора ги задушава. 
Дори в мои текстове съм го каз-
вал, че самотата е едно бавно са-
моубийство. Затова трябва да на-
правиш нещо, трябва да си ка-
жеш, че ще плуваш“, завършва 
Боби Кинта.

Писането спасява Боян  
от самотата и го превръща в рапъра Боби Кинта
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Второто Аз
Изпълнителят с карнобатски корени 
е бивш съдебен охранител в Бургас
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Михаил КОЛЕВ

Отборите по класическа борба „Бургас“ 
и „Черноморец“ записаха добро предста-
вяне на Държавното лично първенство мъ-
же-жени в София. Състезанието бе първо 
за 2021 година в календара на Българска-
та федерация по борба. Безспорно най-се-
риозен бе успехът на Едмонд Назарян, кой-
то за втори пореден път спечели златния 
медал при мъжете. Борецът на клуб „Бур-
гас“ триумфира в категория до 60 кг при 
класиците. Европейският шампион ликува 

с титлата, след като на финала победи Ан-
дрей Георгиев с 6:1, а успехът бе четвърти 
за него на първенството. Назарян бе из-
бран и за най-техничен състезател на тур-
нира. В столицата състезателите на „Бур-
гас“ за пореден път доказаха своята кла-
са, като възпитаниците на треньорите Ни-
колай Дачев и Николай Милков при мъже-
те и жените започнаха годината с нови ме-
дали. В категория до 57 кг Мариян Дими-
тров завоюва сребърен медал, а Магриот 
Маринов се класира трети при 97-килогра-
мовите. При жените още на първо състе-

зание Християна Димитрова завър-
ши на второ място в категория до 
62 кг, а Теодора Станкова спечели 
бронза в кат до 55 кг.

Силно започна новата 2021 годи-
на и за клуба по борба на „Черно-
морец". В София състезателите на 
отбора спечелиха общо шест меда-
ла. Със сребърни отличия се оки-
чиха Киро Михов в категория 79 кг 
и Стоян Йорданов в категория 125 
кг. Юсуф Халил и Илия Христов из-
воюваха бронзови медали в кат. до 
86 кг. 

Клубът постигна добри резулта-
ти и при жените, където Ивана Ди-
митрова спечели бронзов медал в 
категория 50 кг, а Петя Либчева ста-
на втора в категория 53 кг. 

На пето място в своите категории 
завършиха Цветан Мустафов (61 кг), 
Димитър Ангелов (70 кг), Петър Ми-
хов (79 кг) и Петър Богданов в (92 
кг). 

С успехите си в София „Черномо-
рец“ дава сериозна заявка за спе-
челването на нова купа при мъже-
те и през 2021. Треньорите и ръко-
водството на отбора са доволни от 
представянето на техните състеза-
тели в столицата, като се надяват, 
че и през настоящата година клу-
бът ще спечели множество медали 
и купи във всички възрастови кате-

гории.

Михаил КОЛЕВ

С трима нови играчи започ-
на своята зимна подготовка 
футболният „Черноморец“ 
(Бургас). Това са халфът Крис-
тиян Парашкевов, който за по-
следно игра в „Созопол“, на-
падателят Онур Чолак, юноша 
на „акулите“, идвайки от „Лу-
догорец 3“ и кадърът на ЦСКА 
Илия Джамов, защитавал пре-
ди това цветовете на „Етър“ 
(Велико Търново) на позиция-
та централен защитник.

Футболистите бяха изведе-
ни за първата тренировка 
през 2021 година от новия на-
ставник на тима Малин Ора-
чев, в чийто екип е Боян Андо-
нов, който ще отговаря за фор-
мата на вратарите. Преди за-
почването на тренировъчния 
процес бе отслужен молебен 
за здраве от отец Николай. 
Обръщение към играчите и 
треньорите направиха прези-
дентът Радостин Кишишев и 
почетният такъв Тома Томов, 
които бяха категорични, че 
целта пред отбора е само ед-
на – директно класиране във 
Втора лига.  На първата тре-
нировка присъстваха и спон-
сорите д-р  Ерхан Салиев и де-
путатът Ангел Исаев.

Наставникът Малин Орачев, 
който на два пъти е бил на 

стаж при треньора на испан-
ския гранд „Атлетико“ (Мад-
рид), е заявил пред ръковод-
ството, че ще се опита да на-
ложи стила на игра на „дюше-

кчиите“ и в отбора на „Черно-
морец“.

Ръководството на „акулите“ 
са убедени, че с назначаване-
то на Орачев класата на тима 

ще бъде вдигната, а целта в 
края на шампионата – постиг-
ната. 

Единият от хората, които 
търсят спонсори за бургазлии 

и помага на тима – проф. д-р 
Димитър Вергиев, сподели, че 
се очаква още финансови бла-
годетели да помогнат на „Чер-
номорец“, сред които и турски 

бизнесмени. Той се надява 
Орачев наистина да съумее да 
приложи стила на игра на „Ат-
летико“ (Мадрид) и в бурга-
ския отбор. 

Георги Братоев отказа да участ-
ва с националния отбор по волей-
бол за настоящата европейска ква-
лификация в Израел. Причината е 
нежеланието на разпределителя 
да е „втора цигулка“, след като ста-
нало ясно, че играчът на „Нефто-
химик 2010“ ще е резерва на  
Георги Сеганов. 

Братоев не се чувствал мотиви-
ран да е резерва. Това става ясно 
от изказвания на президента на 
федерацията Любо Ганев и селек-
ционера Силвано Пранди. Наши-
те са в една група с домакините 
от Израел и Австрия, като вече ус-
пяха да надвият австрийците с 
3:1.

Георги Братоев  
отказа да играе за България

„Черноморец“ ще играе 
като „атлетико“ (мадрид)

ФУтБОЛ

Чф

Борците на Бургас с добро 
представяне в София

Михаил КОЛЕВ

На затворения богоявлен-
ски турнир за двойки по пла-
жен тенис United Association 
във Варна взеха участие ос-
ем отбора от страната. „Чер-
номорски плажен клуб Бур-
гас“ бе представен от две 
двойки, които записаха ус-
пешно представяне в групите, 
но се срещнаха една срещу 

друга на полуфинала. Така 
двойката Добрил Савов/Ма-
рин Димов игра на финал с 
варненската двойка и след 
много оспорвана среща зае-
ха второ място. 

Другата бургаска двойка - 
Константин Стоянов/Пламен 
Фотев, завършиха на трета 
позиция, заедно с двойката 
от Русе. 

„Турнирът мина на много ви-

соко ниво, при спазване на 
всички мерки за безопасност. 
Доволен съм от представяне-
то на отбора ни. Благодарение 
на нашите партньори и спон-
сори от „Емералд резорт и 
СПА“ - Равда, бяха осигурени 
награди за призьорите“, зая-
ви пред вестник „Черноморски 
фар“ основателят и треньор на 
„Черноморски плажен клуб 
Бургас“ Константин Стоянов.

Бургазлии с медали от 
турнир по плажен тенис

У В Е Д О М Л Е Н И Е
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за из-

вършване на оценка на въздействието върху околната среда, се 
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционно-
то предложение:

Планово задание за изменение на  ПУП-ПРЗ за делба на ПИ 
69746.16.2  на  УПИ І-11, УПИ ІІ-12, УПИ ІІІ-13, в кв.43 в с.Страцин, 
общ.Поморие.

Възложител на проекта е:  Милчо Димитров Иванов

Малин Орачев (вляво) заедно с треньора на  
„Атлетико“ (Мадрид) Диего Симеоне

Ръководството на „акулите“ вярва, че тимът ще успее да задържи първото 
място в Трета югоизточна лига

ВОЛЕЙБОЛ

Еди Назарян отново спечели златния медал 
при мъжете

Фирма „алексОК“ ЕООД 
- гр.Велико търново 

набира шофьори 
с категория „Е“,

за курсове от България 
до Европа и обратно. 

Високо възнаграждение.
тел.0893068537
www.alexok.com

4 новият треньор Малин Орачев иска 
да наложи стила на „дюшекчиите“

4 „акулите“ започнаха зимната 
подготовка с трима нови
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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%

Âðå ìå òî Â Áóð ãàñ

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ИРИНА РАЧЕВА КИРЯЗОВА, уведомява всички заинтересовани 
лица, че има следното инвестиционно предложение за ,,Изгражда-
не на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ 44094.1.943, 
по КККР на с. Лозенец, Община Царево Област Бургас”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

ОБЯВА
МИНАС СТЕПАН САРАКЯН уведомява за инвестиционно пред-

ложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ III-2236 и IV-2237 и РУП 
за УПИ III-2236, IV-2237 и V-2239,2240 в кв.30, пo плана на ЦГЧ, 
гр.Бургас"

ОБЯВЛЕНИЕ

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с 
чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правил-
ника за прилагане на Закона за публичните 
предприятия, Протоколно решение № ПД-41
/24.02.2020 г. и ПД -196/08.10.2020 г. на 
Министъра на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията и Заповед Из-
пълнителния директор на "Пристанище Бур-
гас" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на недвижими имоти, соб-
ственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, на-
миращи се  в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а, 
представляващи почивна база(два броя къ-
щи за гости) с общо РЗП 612.49 кв.м. и двор-
но място от 331 кв.м., частна държавна соб-
ственост ведно с намиращите се в сградите 
дълготрайни материални активи, собственост 
на “Пристанище Бургас” ЕАД.

Повече информация може да откриете на 
интернет страницата на дружеството www.

port-burgas.com.
Вид на търга - с тайно наддаване.
Срокът за закупуване на тръжна докумен-

тация е до 16.30 часа на 03.02.2021 г.  
Срокът за подаване на заявленията за учас-

тие е до 16.30 часа на 04.02.2021 г. 
Заявления, постъпили след този срок, не 

се разглеждат. 
Търгът ще се проведе на 05.02.2021 г. от 

10.00 ч.
Мястото, където се закупува тръжната до-

кументация е административната сграда на 
"Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 
305.

Размерът на таксата за получаване на 
тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, 
без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в пра-
вилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обекта – след 
предварително уточнение, всеки работен ден 
от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, 

предвиден за подаване на заявленията.
За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 

01 – Величка Бурлакова – организатор зве-
но „АСУ”.

Заявленията се подават в деловодството на 
„Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непро-
зрачен плик, върху който е отбелязано пъл-
ното наименование на търга за който се участ-
ва, името, точен и актуален адрес на подате-
ля, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и/или електронен адрес. 
Предложенията се адресират: гр. Бургас, 
"Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Алексан-
дър Батенберг” № 1, за Търг с тайно наддава-
не за отдаване под наем на недвижими имо-
ти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, 
намиращи се в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а, 
представляващи почивна база(два броя къщи 
за гости) с общо РЗП 612.49 кв.м. и дворно 
място от 331 кв.м., частна държавна собстве-
ност ведно с намиращите се в сградите дъл-
готрайни материални активи.
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в бургас

„Черноморски фар“

Талантливите млади 
музиканти Лора Паносян 
и Мартина Табакова за-
едно с видеооператора 
Иво Вартанян са трима-
та бургазлии участници в 
проекта "Триптих за пиа-
но, арфа и глас", включ-
ващ три музикални ви-
деоклипа, в които звучат 
български произведения 
от различни жанрове - 
класическа, фолклорна и 
съвременна музика. Кли-

повете са заснети на ин-
тересни и живописни ло-
кации в различни части 
на България - планини-
те Рила и Родопи, Кру-
шунски водопади, пеще-
ра Проходна ("Очите на 
Бога"), езерото Правец 
и Черноморието.

Проектът цели да при-
влече внимание към бъл-
гарската музика и кул-
тура, за което спомагат 
изпълнителските уме-
ния на двете музикантки 
- Лора Паносян на арфа 

и Мартина Табакова ка-
то вокал и виртуозен пи-
анист, както и към непов-
торимата красота на ро-
дината ни. 

Вече може да се ви-
ди първият от трите му-
зикални клипа, заснет 
край язовир „Белмекен“ 
на 1923 м надморска ви-
сочина в изпълнение на 
Лора Паносян - музикант 
с богат изпълнителски 
опит в страната и чуж-
бина, професионален пи-
анист и арфист, носител 

на множество престиж-
ни награди от междуна-
родни конкурси и фес-
тивали.

В него звучи пиесата за 
арфа "Струните на сърце-
то" от сборника "Песни от 
Тракия" на съвременната 
композиторка Елица Алек-
сандрова (автор на му-
зиката към видеоиграта 
Assassin's Creed Rogue). 

Продукцията се осъ-
ществява с подкрепа-
та на Национален фонд 
"Култура".

Трима бургазлии пленяват  
с музика и очарователни гледки   

Черната Златка 
стана балерина

Клиповете са заснети в Родопите, Рила, Черноморието,  
звучат арфата на Лора Паносян и гласа на Мартина Табакова
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„Черноморски фар“

Най-успешният ни ки-
кбоксьор в момента 
Стоян Копривленски 
пусна в продажба нови 
тениски и боксови ръка-
вици. Те могат да бъдат 
видени и поръчани на 
страницата Koprivlenski 
Team във Фейсбук. Ръ-
кавиците са изработе-
ни от висококачестве-
на естествена кожа и 
са в цветовете на бъл-
гарския трибагреник. 

Кикбоксьор пусна 
нови тениски и 

ръкавици на пазара

Цената им е 95 лева. На 
своя профил в социал-
ната мрежа бургазлия-
та споделя, че скоро на 

неговия сайт ще има и 
нови аксесоари, които 
феновете му ще могат 
да видят и закупят.
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