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Наемател на хостел с апел  
да запази бизнеса си

341 кандидати В 23 партийни 
листи разпределят 14 мандата

Стр. 3

Ковид легла остават 
само в две болници

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 15 юни

Животът ми е свързан с хора,  
завършили математическата гимназия
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Още 500 
полицаи  

от страната  
в помощ  
на сезона

Доц. Михаил Груев:

ОТ бурГаС

Мария Мутафчиева - Мери: Стр. 

16-17

Георги РУСИНОВ

Регистрациите на партиите за парла-
ментарните избори приключиха. В Бургас 
се явяват на избори 23 партии и коали-
ции, колкото са и в страната. От тях са 
излъчени 341 кандидат-депутати, които 
ще се борят за 14-те места, които 2 МИР-
Бургас отрежда в Народното събрание. 

Най-малката листа е тази на ПП 

„Бригада“ – с двама души. Втори в нея е 
карнобатският бизнесмен Миню Стайков, 
който е обвиняем. И бизнесдамата 
Маринела Арабаджиева, която също е 
подсъдима, пък се включва в листата на 
„Движение заедно за промяната“. Четири 
са партиите и коалициите, регистрирали 
пълни листи от по 28 кандидати. Това са 
„БСП за България“, ГЕРБ-СДС, „Изправи 
се! Мутри вън!“ и ДПС.

4 364 564 гласоподаватели  
ще упражнят правото си  
на вот в 739 секции

4 В 607 СИК-а гласуваме 
задължително с машини

4-5u

Опитваме се да бъдем в крак  
с дигиталната трансформация 
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Светлин СВЕТЛЕВ

Туристическите обекти, 
намиращи се на терито-
рията на община Бургас, 
са обезпечени с необхо-
димите предпазни сред-
ства и дезинфектанти сре-
щу COVID-19, стана ясно 
по време на заседанието 
на Областния кризисен 
щаб, в който участваха 
представители на общини 
и на различни институ-
ции.

Д-р Георги Паздеров, 
директор на РЗИ, обяви, 
че към настоящия момент 
72 легла са определени 
за ковид болни, като шест 
от тях за интензивно ле-

чение. До края на седми-
цата ще бъдат нулирани 
ковид леглата в болница-
та в к-с „Меден рудник“ и 
ще останат само в УМБАЛ 
– Бургас и в Белодробна-
та болница. Освен това 
той препоръча да се акту-
ализира списъкът с теле-
фонните номера с имащи-
те отношение към овладя-
ването на кризисните си-
туации.

Взети са всички мерки 
от страна на ръководства-
та на учебните заведения 
за нормалното приключ-
ване на учебната година и 
готовността на учениците 
и преподавателите за 
спазване на правилата за 

„Черноморски фар“

Wizz Air откри лятната си 
база в Бургас. Компанията 
ще обслужва 15 дестина-
ции в 8 държави. От тях 10 
са нови маршрути. 

От 10 юни до 12 септем-
ври Бургас ще бъде свър-
зан с Донкастър, Ливър-
пул, Дортмунд, Айндховен, 
Киев, Познан, Гданск, Лю-
блин, Вроцлав и Тел Авив. 
Запазват се и 5 от досе-
гашните дестинации - Лон-
дон, Будапеща, Катовице, 
Виена и Варшава. 

С първия полет пристиг-
наха 125 пътници от 
Дортмунд. Веднага след 
това пристигна полет от 
Лутън със 139 пътници. 

От компанията заявиха, 
че ще работят усилено да 
удължат базата и през 
зимния сезон.

По време на откриване-
то на базата Жужа Пос, 
главен маркетинг дирек-
тор на Wizz Air, каза: „Раз-

вълнувани сме днес да от-
крием нашата трета база в 
България и първа в Бур-
гас, като сме убедени, че 
който избере да пътува до 
Българското Черноморие, 
ще има едно наистина не-
забравимо лято. Днешна-
та новина е и поредното 
доказателство за нашата 
дългосрочна отдаденост 
на българския пазар. Убе-
дени сме, че това ново 
разширение на българска-

та ни мрежа с 16 маршру-
та само от Бургас ще ока-
же положително въздейст-
вие върху икономическото 
развитие на България и ще 
подкрепи ръста на турис-
тическата индустрия. На-
шият приятелски настроен 
екипаж очаква с нетърпе-
ние да посрещне пасаже-
рите на борда на нашата 
модерна флотилия, докато 
нашите засилените мерки 
за безопасност ще осигу-

рят възможно най-добрите 
условия за всички пътува-
щи.“

Франк Кванте, главен 
изпълнителен директор на 
Фрапорт България, който 
също участва в събитието, 
коментира: „Откриването 
на база на Wizz Air е една 
голяма стъпка напред към 
разширяване на мрежата 
от летни маршрути на ле-
тище Бургас. Убедени сме, 
че голяма част от 16-те 
маршрута, предлагани се-
га от авиокомпанията, ще 
се радват на силен инте-
рес и ще продължат да бъ-
дат изпълнявани дори след 
края на летния сезон. 
Днешното събитие е дока-
зателство и че огромните 
усилия на нашите летища 
за осигуряване на безо-
пасно и сигурно пътуване 
са успешни. В лицето на 
WizzAir ние сме убедени, 
че имаме силен партньор 
за по-нататъшно развитие 
на туризма и бизнеса на 
Българското Черноморие 
и за сближаването на све-
та наново чрез пътува-
ния!“

Георги РУСИНОВ

Айтоско училище е сред 
проверяваните за подме-
нена диктовка по време 
на националното външно 
оценяване по български 
език и литература за IV 
клас, което се проведе на 
27 май тази година. Става 
въпрос за ОУ „Атанас 
Манчев“, съобщават от 
Министерство на образо-
ванието. В друго ОУ „Ата-
нас Манчев“, но в село 
Богданица, област Плов-
див, също е подменена 
диктовка. Двете училища, 
както и в СУ „Алеко Кон-
стантинов“ в Луковит под-
лежат проверки.

В шест училища в стра-
ната на учениците не е 
пуснат изпратеният от Ми-
нистерството на образо-
ванието и науката (МОН) 
аудиофайл, а са диктува-
ни съвсем други текстове.

След проверка на всич-
ки 57 307 писмени работи 
на четвъртокласниците 
бяха открити около 90 те-
ста, които съдържат дик-
товки с текст, различен от 
този в изпитния аудио-
файл. 

Петима квестори от ОУ 
„Стоян Михайловски“ във 
Варна са с предупрежде-
ние за уволнение. Причи-
ната е, че в две от изпит-
ните зали децата са писа-
ли отново пробната дик-
товка, която е била прове-
дена през февруари т.г.

За неосъществен кон-
трол и допуснати наруше-
ния със „забележка“ е на-
казан директорът на ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 

в село Старо Оряхово, об-
щина Долни чифлик в об-
ласт Варна. С дисципли-
нарни наказания са и че-
тирима членове на учи-
лищната изпитна коми-
сия. В това училище са 
имали проблем с разар-
хивирането на изпрате-
ния от МОН аудиофайл с 
диктовката. Без да сигна-
лизират в министерство-
то, те са ползвали изпра-
тен им от друго училище 
аудиофайл със съвсем 
друг текст. 

В столичното 159-о ОУ 
„Васил Левски“ изпитът в 
една от залите е проведен 
с аудиодиктовка на изда-
телство, а не с текста от 
МОН. Квесторът в залата 
е с дисциплинарно нака-
зание „забележка“. На ди-
ректора на училището е 
наложена финансова 
санкция.

В хода на оценяването 
на писмените работи са 
установени също диктов-
ки с почерк, различен от 
този при отговорите на 
другите въпроси от теста. 

В други случаи диктов-
ката не е пусната от из-
пратения аудиофайл. 
Вместо това тя е раздаде-
на на четвъртокласниците 
на хартиен носител и те 
са я преписали заедно 
със знаците за пауза при 
четене. 

Оценката от изпита по 
български език и литера-
тура в IV клас служи за ус-
тановяване на индивиду-
ални пропуски и за анали-
зи на резултатите от обу-
чението на училищно и 
национално равнище.

Wizz Air откри лятната 
си база в Бургас

Проверяват айтоско 
училище за подменена 
диктовка от външното 

оценяване

2500 учители в областта 
са ваксинирани

Дилър с отнета книжка се призна за виновен
Панайот ГЕОРГИЕВ

Дилър с отнета книжка 
се призна за виновен и 
ще лежи в затвора една 
година и девет месеца, 
съобщиха от пресцентъра 
на Окръжен съд – Бургас. 
Радослав Н. е сключил 
споразумение с Окръжна 
прокуратура – Бургас, 
признавайки се за вино-
вен по две обвинения. 
Съдът присъедини към та-
ка определеното наказа-
ние и наказанието „глоба“ 
на подсъдимия в размер 

на 400 лева, а присъдата 
ще се изтърпи при първо-
начален „строг“ режим.

Радослав Н. се призна-
ва за виновен за това, че 
на 25 април 2019-а в ж.к. 
„Славейков“ е шофирал 
„Фолксваген Голф“ дока-
то е бил с отнета шофьор-
ска книжка.

Според съда, деянието 
е извършено при форма 
на вината „пряк умисъл“. 
За това престъпление Ок-
ръжен съд – Бургас нало-
жи наказание „лишаване 
от свобода” за срок от 10 

месеца, което да се из-
търпи при първоначален 
„строг“ режим и „глоба“ в 
размер на 400 лева.

По-тежкото престъпле-
ние, в което бургазлията 
бе обвинен и осъден е, че 
на същата дата, в упра-
влявания от него автомо-
бил и жилище в ж.к. „Сла-
вейков“ е държал с цел 
разпространение високо-
рискови наркотични ве-
щества, с общо нето тегло 
45.783 г, на обща стойност 
274.71 лева.

Бургаският окръжен съд 

счете, че и това деяние е 
извършено от Радослав 
Н. при форма на вината 
„пряк умисъл“, за което 
му наложи наказание „ли-
шаване от свобода” за 
срок от една година и де-
вет месеца, което да се 
изтърпи при първонача-
лен „строг“ режим.

Определението на Ок-
ръжен съд – Бургас, с ко-
ето е одобрено споразу-
мението за решаване на 
делото е окончателно и 
не подлежи на обжал- 
ване.

Решението бе взето от Областния кризисен шаб
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„Черноморски фар“

Община Несебър съоб-
щава, че ще осигури нови 
безплатни паркоместа за 
предстоящия туристически 
сезон и в подкрепа на 
местния бизнес. Със сво-
боден достъп ще са пар-
кингите на градския стади-
он в Несебър (централен и 
страничен). Техният  капа-
цитет общо е над 200 пар-
коместа.

Целта на предприетата 
кампания е уличната мре-
жа в града да бъде освобо-
дена от превозни средства 
и да се намали натоваре-
ния пътен трафик, както и 
да се предостави възмож-
ност на туриста сам да из-
бира дали да остави пре-
возното си средство в пла-
тена или безплатна зона. 

Гостите на Несебър ще 
могат да стигнат до избра-
ното от тях място за наста-
няване с автомобила си, а 
след като разтоварят бага-
жа, да оставят превозното 

си средство на осигурени-
те безплатни  паркинги.  

Туристите, които са ре-
шили да посетят Несебър – 
Стар град, също могат да 
изберат свободните зони 
за паркиране. След като 
оставят автомобила си на 
стадиона, те имат възмож-
ност посредством директ-
на връзка с градския транс-
порт или с приятна край-
морска разходка да дос-
тигнат до желаната от тях 
туристическа забележи-
телност.

Припомняме, че Община 
Несебър от години предос-
тавя безплатни зони, а 
именно:

- в ж.к. „Черно море“ до 
спортните площадки, оси-
гуряващи 160 места;

- в средната част на 
Южен плаж - Несебър, 
(„Белия бар“) осигуряващ 
200 места; 

- на входа на Южен плаж 
- Несебър – 40 места;

 - на ул. „Морска“ ( пред 
Южния парк) - 30 места.

Георги РУСИНОВ

Бургазлии все още при-
викват с паркирането по 
обновения булевард „Де-
мокрация“. От миналата 
събота по специално обо-
собените коридори за ав-
тобуси вече се движат Б11, 
Б12, 3, 6, 11, 15, както и тро-
лей Т2. Те се намират в 
края на булеварда и са 
оградени с мантинели. 
Паркирането на автомоби-
лите е изнесено между път-
ните платна и автобусния 
коридор.

В мрежата бургазлии по-
стоянно коментират как 
точно трябва да паркират, 
без да се притесняват, че 
могат да бъдат блъснати, 
излизайки от автомобила, 
тъй като шофьорската вра-
та е непосредствено до 
пътното платно. 

„Има ли някой квалифи-
циран човек да каже дали 
новите паркоместа, без от-
стояние от пътното платно 
и слизащите хора върху са-
мото платно, на булевард 
„Демокрация“ са законни? 
Ако не са, нека масово да 
подадем сигнали към КАТ, 
АПИ, Института за пътна 
безопасност и други инсти-
туции, за да се поправи то-
ва“, пише бургазлия във 
Фейсбук.

Отговаря му Михаил По-

пов, който е член на УС на 
Института за пътна безо-
пасност.

„Само да кажа, че Инсти-
тутът за пътна безопасност 
не е институция. Аз съм 
член на УС. Според Наред-
бата за планиране и проек-
тиране на комуникацион-
но-транспортната система 
на урбанизираните терито-
рии няма нарушение, ако 
широчината на мястото за 
паркиране е минимум 2 м. 
Но иначе сте прави, че е 
опасно за шофьорите, пар-
киращи там“, пише той.

Друг често повдиган въ-
прос е от пешеходци и май-
ки с колички. Те не са до-
волни от това, че пробиви-
те през мантинелите за пе-

шеходно пресичане са пре-
калено малко и са отдале-
чени. Същото важи и за 
паркиращите шофьори, ко-
ито после обикалят, докато 
намерят пробив. Потреби-
тели пишат, че в близост 
има лечебни заведения, до 
които може на човек да му 
се налага да отива по спеш-
ност.

Някои пък се питат как, 
ако автобус аварира, ще 
бъде изтеглен, тъй като ав-
тобусният коридор побира 
само едно возило. 

Виждат се и призиви 
мантинелите да бъдат мах-
нати, но това не е добра 
идея в сегашния вариант 
на организацията на дви-
жение.

Таксата на то
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само в две болници
безопасното движение по 
пътищата през летния се-
зон. Директорът на Регио-
налното управление по 
образование Виолета 
Илиева посочи, че 2500 са 
учителите, които са се 
ваксинирали в област 
Бургас, което обезпечава 
нормалното протичане на 
присъствената форма за 
обучение, както и опазва-
не здравето както на уче-
ниците, така и на учител-
ските колективи и адми-
нистрация. Създадени са 
маршрутни карти на все-
ки ученик, която посочва 
най-краткия път от дома 
до учебното заведение. 
695 са учителите, които са 
придобили допълнителна 
квалификация по безо-
пасност на движението. 

От ЦСМП и представи-
тели на медицинските за-
ведения в областта зая-

виха, че е създадена 
стройна организация и 
имат готовност да об-
служват при необходи-
мост. Д-р Асен Кърджиев, 
директор на ЦСМП, обя-
ви, че 85% е обновеният 
автопарк на Центъра, ли-
нейките са с модерно ме-

дицинско обслужване и 
допълни, че до края на 
месеца очаква още 3 ли-
нейки и така ще се по-
стигне 100% обновяване 
на автопарка. Проблемът, 
който той изтъкна е, че 
липсват медицински ка-
дри.

Паркирането по „Демокрация“ 
озадачава бургазлии

кРИмИ

Задържаха 
крадци, 
обирали 
възрастни 
бургазлии

Задържаха двама кра-
дци, обирали възрастни 
бургазлии, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Това са 40-годишен мъж 
от Самоков и 50-годишен 
мъж от София. И двамата 
са криминално проявени 
и осъждани. Мъжете са 
задържани в района на 
пощенския клон в ком-
плекс „Зорница“ и отведе-
ни в Пето районно упра-
вление – Бургас. Те са 
извършители на две краж-
би: 80 лева от 73-годишен 
бургазлия и 600 лева от 
друг 94-годишен гражда-
нин на морския град. 
Работата по цялостно 
установяване на престъп-
ната им дейност продъл-
жава

Русенец 
задигна 70 
лева от 
софиянка в 
Свети Влас

27-годишен криминал-
но проявен мъж от Русе е 
задържан за кражба, 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Той е открад-
нал сумата от 70 лева от 
37-годишна софиянка от 
хотелската й стая в Свети 
Влас. Полицаи от Районно 
управление – Несебър са 
го установили и задържа-
ли. Крадецът направил 
пълни самопризнания и 
възстановил открадната-
та парична сума. Работата 
по случая продължава.

Дете се 
блъсна в 
преминаващ 
автомобил

5-годишно дете е 
пострадало леко при инци-
дент на пътя, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
на бургаската улица 
„Перущица“ №7 в посока 
ул. „Копривщица“. 
Внезапно излязлото на 
платното за движение 
бургазлийче се е блъснало 
в странично преминаващ 
автомобил „Тойота Айго“, 
със софийска регистра-
ция, управляван от 21-го-
дишен бургазлия. Детето 
е прегледано в УМБАЛ - 
Бургас  и освободено за 
домашно лечение с конту-
зии по таза, главата и гър-
дите, без опасност за 
живота. 

Безплатни  
зони за престой на коли

За обезпечаването на безопасен туристически летен 
сезон ще бъдат командировани близо 500 полицаи, като 
през месеците юли и август, стана ясно по време на за-
седание на Областния кризисен щаб под ръководството 
на областния управител проф. Мария Нейкова.

В Несебър ще има и втори дежурен противопожарен 
екип, каза комисар Васил Василев – директор на  
РД ПБЗН.

В НЕСЕБЪР

Още 500 полицаи от 
страната в помощ на сезона



Георги РУСИНОВ

Регистрациите на пар-
тиите за парламентарни-
те избори приключиха. В 
Бургас се явяват на избо-
ри 23 партии и коалиции, 
колкото са и в страната. 
От тях са излъчени 341 
кандидат-депутати, които 
ще се борят за 14-те мес-
та, които 2 МИР-Бургас 
отрежда в Народното съ-
брание. 

Най-малката листа е 
тази на ПП „Бригада“ – с 
двама души. Втори в нея 
е карнобатският бизнес-
мен Миню Стайков, който 
е обвиняем. И бизнесдама-
та Маринела Арабаджиева, 
която също е подсъдима, 
пък се включва в листа-
та на „Движение заедно 
за промяната“. Четири са 
партиите и коалициите, ре-
гистрирали пълни листи от 
по 28 кандидати. Това са 
„БСП за България“, ГЕРБ-
СДС, „Изправи се! Мутри 
вън!“ и ДПС.

Право на глас за избо-
рите през юли в областта 
имат 364 564 души. Общият 
брой секции е 739. В 607 от 
тях, съгласно Изборния ко-
декс, ще гласуваме задъл-
жително с машини. 132 са 
секциите с под 300 изби-

ратели, където вотът ще 
се осъществява с хартие-
ни бюлетини. 

„Към тези цифри не са 
включени подвижните се-
кционни комисии, които 
дават възможност на хора-
та, които са болни и труд-
ноподвижни да гласуват от 
дома си. Те гласуват задъл-
жително на хартия“, обясни 
пред „Черноморски фар“ 
председателят на РИК-
Бургас адвокат Михаил 
Хаджиянев. 

Предвиждаше се въз-
можност в по-големите 
секции да бъде поставе-
на втора машина, за да се 
провежда по-бързо избор-
ният процес. 

„Трябва да се знае, че 
Бургас е най-големият 
многомандатен район в 
България и съответно има-
ме секции, които имат мно-
го голям брой избиратели. 
ЦИК удачно реши, че е въз-
можно тези секции да имат 
две машини. За жалост ин-
формацията, която получа-
вам е, че имаме проблем с 
доставката на допълнител-
ни машини, което, разби-
ра се, ни връща в изходно 
ниво, т.е. ще гласуваме с 
машините, които имаме“, 
добави още председате-
лят на РИК-Бургас.

Силвия Шатърова

ДПС регистрира листа-
та  си за предстоящия вот. 
В Бургаска област тя е от 
28 души, като липсват из-
ненади и почти няма ни-
какви размествания в нея 
от предишния вот през ап-
рил. Отбор изцяло структу-
риран от местни и доказа-
ни кадри, предимно млади 
хора, но с нужната експер-
тиза, образование, ценз, ко-
ито имат уважението и рес-
пекта на своите съгражда-
ни, така представи отборът 
на ДПС водачът Севим Али. 
Втори е бившият председа-
тел на Общинския съвет в 
Руен  Ешереф Ешереф, тре-
та е Фатме Рамадан, коя-

то е зам.областен предсе-
дател на движението и зе-
меделски експерт. Ружди 
Хаджин, бивш заместник 
кмет на Сунгурларе, на-
стоящ заместник областен 
председател на партията е 
четвърти. Петото място е за 
Бейхан Мустафа, общински 
председател на партията  в 
Поморие. На шесто мяс-
то е  Хасан Хасан. В конди-
ция сме, заяви още водачът 
Севим Али.

От ДПС заявиха, че маши-
ните няма да стреснат техни-
те избиратели, при една до-
бра кампания, те ще спра-
вят, казват кандидат-депу-
татите.

Според водача машинния 
вот премахва субективния 

фактор и недействителните 
бюлетини, които през 2017 
година си били над 660 000, 
което прави две парламен-
тарни групи на практика.

Мотото на ДПС и за пред-
стоящия вот е „Да  възстано-
вим държавността!“, което в 
тази ситуация на парламен-
тарна криза е по-скоро да 
възстановим нормалността, 
казват още от движението. 
„Структурите в Бургаска об-
ласт са в кондиция, няма 
пандемия ще направим 
добра кампания, на коя-
то ще разчитаме“, каза от 
своя страна областния ли-
дер Ахмед Сюлейман. Този 
път ще изкараме минимум 
25 000 гласа, допълни  още 
той.
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• 364 564 гласоподаватели 
ще упражнят правото си на 
вот в 739 секции
• В 607 СИК-а гласуваме 
задължително с машини
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341 кандидат-депутати  

Агенция „Митници“, гр. София 1202, ул. „Г. С. 
Раковски” № 47, на основание чл. 61 и чл. 64 
от Закона за държавната собственост, чл. 5, ал. 
1, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 15 от Наредба № 7 от 
14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - част-
на държавна собственост, издадена от министъра 
на финансите, и въз основа на Заповед № ЗАМ-
751/32-179915 от 08.06.2021 г. на директора на 
Агенцията, обявява провеждането на втори търг с 
тайно наддаване за продажба на 2 (два) бр. оста-
тъци от бракувани леки автомобили – частна дър-
жавна собственост.

Огледите на остатъците от бракуваните леки ав-
томобили ще се състоят от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 
14.00 ч. до 16.00 ч. от 14.06.2021 г. до 16.06.2021 
г. на следните адреси: 

1. За остатъци от бракуван лек автомобил 
„Мерцедес Ванео“ /тръжен № 1/ – в гр.Свиленград, 
склад за задържани стоки „Монопол“, НТЦ-207,20 
лв. 

2. За остатъци от бракуван лек автомобил „Опел 
Вектра“ /тръжен № 2/ – в гр.Бургас, Свободна без-
митна зона, НТЦ-211,20 лв.

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

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

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

Офертите на кандидатите за участие в търга се 
приемат до 17.00 ч. на 21.06.2021 г. в деловод-
ството на ТД Южна морска с адрес: гр. Бургас, ул. 
„Княз Александър Батенберг” № 1.

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

Търгът ще се проведе на 22.06.2021 г. от 10.30 
ч. в сградата на ТД Южна морска.

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

О Б Я В А
за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост, находящи се в Териториална дирекция Южна морска

Град Средец вече има 
ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР за мони-
торинг на околната среда и би-
оразнообразието в защитените 
райони в Средец, който да ра-
боти съвместно със ЗЕЛЕНОТО 
ЕКО-ПРОСТРАНСТВО във Визе, 
Република Турция .

Центърът се помещава в рекон-
струираната сграда на бившия ар-
мейски клуб/ ДНА/ и е реализиран 
по Проект «ЕКО-ЛАБОРАТОРИИ 
за устойчивост на защитените 
местности и крайбрежната окол-
на среда” по договор RD-02-29-
186 / 23.07.2019 Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
България – Турция Interreg-IPA 
CBC Bulgaria - Turkey Programme, 

CCI No. 2014TC16I5CB005 . Водещ 
партньор по проекта е Община 
Визе, Р Турция. Общият размер 
на безвъзмездната финансова 
помощ (100 % безвъзмездно фи-
нансиране) е 358 212.52 евро, от 
които 172 116.11 евро за българ-
ския партньор.

Новооткритият център разпо-
лага с:

 (1) оборудвани кабинети за 
- мониторинг и анализ на окол-

ната среда 
- аналитична лаборатория - ка-

чество на въздуха 
- аналитична лаборатория - ка-

чество на почвата и водата 
(2) помещения, които да бъ-

дат използвани за съвместни дей-

ности по еко-обучение. 
- многофункционална зала - 

„Трансгранична еко визия” 
- интерактивна учебна лабо-

ратория 
Сградата, както и санитарните 

й помещения са достъпни за хора 
с увреждания. 

В съвместните пилотните дей-
ности са включени експерти- еко-
лози, деца и младежи за интерак-
тивни лабораторни обучения и 
местните общности, участници в 
кампания срещу замърсяването с 
отпадъци и опазване на защите-
ните зони в региона. Целта е да се 
изгради капацитет от 40 деца за 
устойчиво развитие на местните 
защитени територии и крайбреж-
ните зони,чрез изучаване ползи-
те и целите на наличието на за-
щитени територии; изучаване на 
биоразнообразието в местните 
защитени територии; прилагане 
на подходящи дейности за опаз-
ване на място и ex-situ , повиша-
ване осведомеността на местни-
те общности и ангажирането им 
с решаване на проблемът с отпа-
дъците, замърсяването на възду-
ха и почвата. 

Изпълнението на проекта ще 
допринесе за подобряване ка-
пацитета за сътрудничество в 
областта на устойчивото разви-
тие на защитените местности и 
крайбрежната околна среда в 
трансграничния регион Визе – 
Средец. 

Петя Шиварова
Координатор на проекта

ECO-LABS for Sustainability of Protected Areas and Coastal Environment 
INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Bulgaria-Turkey Programme PART I

Проект № 2014ТС16I5СВ005CB005.2.12.019/ RD-02-29-186 / 23.07.2019

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично 
сътрудничество Интеррег- ИПП България – Турция 2014-2020, CCI № 2014ТС16I5СВ005. Съдържанието 

на публикацията е отговорност единствено на Община Средец и по никакъв начин не трябва да се 
възприема, като израз на становище на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

ДПС гони 25 000 гласа на вота 
през юли и три мандата

В листата на Движението почти няма промени

Избирателната активност през лятото традиционно не е висока



Няма нищо страшно 
с машинния вот

„Не трябва да има ни-
какви притеснения у из-
бирателите и политически-
те субекти за машинния 
вот. Предстои много по-
мащабна информативна и 
обучителна кампания, ко-
ято ще се провежда както 
на централно ниво в ЦИК, 
така и по райони. В наша-
та РИК за жителите на об-
ласт Бургас сме предви-
дили предоставяне на ин-
формация чрез регионал-
ните медии. Ще направим 
масово обучение на секци-
онни комисии, като ще на-
правим всичко възможно 
да имаме и машини, с кои-
то хората да се запознаят. 
В малките общини ще се 
опитаме да направим така, 
че машините да са в сгра-
дата на общината в рам-
ките на половин ден, за да 
може всеки, който желае, 

да се запознае“, заяви ад-
вокат Хаджиянев. 

Той добави, че са има-
ли намерение да поставят 
машини в големите хипер-
маркети, за да може хора-
та да се запознаят с начи-
на на гласуване. 

„Имаме уверение от 
ЦИК, че се работи по въ-
проса. Другото, което ще 
направим със сигурност, е 
да заснемем филм, в кой-
то ще покажем стъпките 
на гласуване. Хората ще 
се справят. Уверен съм. 
Уверявам, че не трябва 
да има никакви безпокой-
ства касаещи машинния 
вот. Той не представля-
ва никаква трудност, как-
то от техническа гледна 
точка, така и от обучител-
на. Получавате една кар-
та, вкарва се в машината, 
както се вкарва в банко-
мат. На екрана се изпис-
ват с големи букви и пар-
тиите, и преференциите. 
Избирате, след което по-

твърждавате избора си. 
Тогава излиза една малка 
разписка, която се пуска в 
урна“, посочи председате-
лят на РИК-Бургас.

Броенето на хартиени 
бюлетини в несвяст също 
отива в историята с изця-
ло машинния вот. 

„В протокола, който се-
кционната комисия ще из-
готви, ще има три отбеляз-
вания. Първото ще е бро-
ят на неизползваните бю-
летини, защото във всяка 
секция ще бъдат на разпо-
ложение и съответен брой 
бюлетини. Следващото, 
което трябва да се напра-
ви, е да се изброят гласу-
валите избиратели в да-

дената секция, които са 
се подписали. След това 
машината пуска една раз-
писка, на която най-отго-
ре пише броя на избира-
телите. Този брой трябва 
да съответства на броя 
на подписите. Нанасят се 
тези числа, подписва се 
протокола и се идва при 
нас, където да се отчетат 
данните. Цялата инфор-
мация за гласуването ще 
бъде на електронен но-
сител – флашпамет, която 
се носи при нас. Минава 
се в Информационно об-
служване, където се вкар-
ва флашпаметта и всич-
ки данни излизат. Ще се 
спести много време. Пак 

ще повторя, че в 5:30 часа 
съм поканил на кафе об-
ластната управителка 
Мария Нейкова, комисар 
Неделчо Рачев и директор-
ката на Информационно 
обслужване Даниела 
Бонева, която на послед-
ните избори се справи чу-
десно. Дотогава ще сме го-
тови с резултатите“, уточ-
ни Хаджиянев.

С хартиени бюлетини 
ще се гласува единстве-
но и само ако машината 
се повреди. Така тълкува  
текста на законодателя ад-
вокат Хаджиянев. 

„В този кратък текст се 
казва, че се гласува с хар-
тиена бюлетина, ако има 

обективни обстоятелства, 
не разрешаващи работата 
с машина. Обективността 
предпоставя невъзмож-
ността машината да гласу-
ва, а не определен гласо-
подавател, който да каже, 
че не може да гласува с 
нея и иска хартиена бюле-
тина. За жалост законода-
телят не е предвидил така-
ва възможност. Към този 
момент знам, че ЦИК из-
готвя едно решение, къде-
то ще се дадат възможни-
те варианти какво трябва 
да се направи и при как-
ви случаи. Но случаите да 
се премине към хартиено 
гласуване са крайно огра-
ничени“, 

Секциите за туристи 
са нашумялата тема тези 
дни. Скоро трябва да ста-
не ясен механизмът, по 
който почиващите по вре-
ме на вота ще могат да 
гласуват. При почивка в 
Гърция или друга държа-
ва всеки може да гласува 
в избрана от него секция 
само с дописване в спи-
съка. Почиващите у нас 
ще трябва да се регис-
трират по настоящ адрес 
две седмици преди вота. 
Това може да стане по 
електронен път на сайта 
на ГД ГРАО. От ЦИК пред-
лагат туристите да посоч-
ват във формуляра адре-
са на хотела при съгласие 
на хотелиерите. А хотели-
ерите нямат нищо против. 
В Бургас обаче подобен 
вид гласуване може да 
промени изцяло избор-
ния резултат. Това смя-
та председателят на РИК-
Бургас адвокат Михаил 
Хаджиянев.

„Това решение е изклю-
чително опасно и проти-
воречи на философията 
на същността на нашия 
Изборен кодекс. То про-
тиворечи на толкова мно-
го нива, че мога да ви из-
броявам с часове проти-
воречията. Нашите избо-
ри за народни представи-
тели са организирани в 31 
многомандатни района. 

Всеки район има избира-
тели, които имат връзка 
с него, съгласно закона, 
било то с постоянен или 
настоящ адрес. Всички 
секции са открити така и 
във всяка секция бройка-
та на избирателите е мно-
го важна за това дали ще 

е машинно, или хартиено 
гласуването, дали коми-
сията ще е седемчленна 
или деветчленна. Ще го-
воря за Бургас, където 
има огромни опасности, 
без да споменавам мал-
ките области като Ямбол, 
Сливен, Смолян, къде-
то нещата биха доби-
ли страховити измере-
ния. Ще ви кажа защо. В 
Бургас обикновено гла-
суват между 150 и 190 хи-
ляди. Да речем едни 40 
хиляди гости на Бургас, 
които са добре дошли, 
идват от други области 
и искат да гласуват, но 
те ще трябва да гласу-
ват за така наречени-
те бургаски депутати. 
Във всички случаи тези 
40 хиляди души са едно 
значително число, което 
може да промени пред-
почитанията на бургаз-
лии и от там изборния 
резултат. По друг начин 
би било, ако листите са 
национални, както са 
изборите за президент. 
Тогава дали ще гласу-
ваш в Пловдив, София 
или Бургас няма значе-
ние. Тук обаче листите 
са различни“, подробно 
обясни той аргументите 
си против.

Според него изникват 
много въпроси, без от-
говори.

„Ако се стигне до едно 
такова вписване по насто-
ящ адрес по хотели и па-
ланки как ще се органи-
зират секциите? При над 
1000 души в секции, кме-
товете трябва да ги раз-
делят на две. Ще има сек-
ции с 5-6 хиляди души. В 
Несебър например има 
20 000 избиратели с 37 
секции. Сещате ли се, 
ако 40 хиляди още решат 
да гласуват там, какво ще 
стане? Те няма къде да ги 
поберат. Как ще се орга-
низира нова секция в хо-
тел? Те се разкриват със 
специален режим. Аз се 
учудвам на това нещо, за-
щото дълги години тези 
гост-избиратели бяха се-
риозен проблем, особе-
но по местните избори. 
В малки населени места 
много лесно с два автобу-
са може да избереш кмет. 
Именно затова законо-
дателят предвиди шест 
месеца уседналост. Ако 
гласуват в областта, за 
Бургас това би било 30% 
промяна в изборния ре-
зултат“, заяви председа-
телят на РИК-Бургас.

При повече гласували 
едно депутатско място ще 
тежи много повече е мне-
нието на опитния юрист.

„Чисто технически това 
ще затрудни процеса. Ами 
малките общини? Ако в 
една секция, определе-
на за хартиено гласува-
не, изведнъж се регистри-
рат повече избиратели, 
какво правим? Трябва да 
слагаме машина. А откъ-
де ще дойде тази машина? 
Някои мисли ли ги тези 
работи?“, пита реторично 
адвокат Хаджиянев.

„Проблемът с гласу-
ването на туристите е, 
че ние можем съвърше-
но законово да промени 
философията на избори-
те и волята на избирате-
лите. Никога не е стоял 
така въпросът, напротив, 
винаги сме търсили връз-
ката на избирателя с ра-
йона. По този начин от-
варяме врата, през която 
ще влязат само демони. 
Затова трябва да бъдем 
много внимателни“, кате-
горичен е председателят 
на РИК-Бургас.
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от 23 партии и коалиции  
ще се борят на вота през юли

Председателят на РИК-Бургас Михаил Хаджиянев: 
Гласуващите тук туристи ще променят 

волята на бургаския избирател

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Пепа Николова Иванова 

и съсобственик, уведомяват всички заинтересувани физически и 
юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение 
за изграждане на: „Жилищна сграда с бирария в УПИ II-527, кв. 
156 по плана на гр. Поморие“.

Лице за контакти: Станислав Георгиев
Тел.: 0888624090

РИК - Бургас ще проведе обучения с машини



Георги РУСИНОВ

Руският гражданин Ми-
хаил Терентиев е един 
от съдружниците, които 
са наематели на хостел 
А16, намиращ се на цен-
тралната бургаска улица 
„Александровска“. Той 
наема от наследниците 
на известния индустриа-
лец Иван Хаджипетров 
два етажа в сградата, 
проектирана от Рикардо 
Тоскани - известна като 
бившия хотел „Импери-
ал“. „Черноморски фар“ 
той потърси, за да се 
обърне с призив към фа-
милията, тъй като е из-
паднал в тежка ситуация 
и може да изгуби инвес-
тиция за около 250 000 
лева.

През 2018-а Терентиев 
наема четвъртия и петия 
мансарден етаж. По ду-
мите му тогава са били в 
много лошо състояние. 

Ремонтите са му коства-
ли много, но той не пес-
ти средства да направи 
хубав градски хостел. 
През същата година под-
писва петгодишен дого-
вор със собствениците 
на сградата, представля-
вани от арх. Мария Хад-
жипетрова. Наемът, за 
който са се разбрали, е 
1550 лева на месец. Те-
рентиев продължава 
разказа си с това, че 
през първата година се 
занимава основно с ре-
монтите на двата етажа 
и активно започва рабо-
та едва през лятото на 
2019-а. Това обаче далеч 
не било достатъчно, за 
да възвърне инвестиция-
та.

С навлизането на ко-
ронавируса в България 
и обявяването на първия 
локдаун обаче бизнесът 
рязко секва. Хостелът 
спира работа, Михаил 

съкращава двама души 
от персонала и започва 
да работи той заедно с 
още един от съдружни-
ците. Тук обяснява, че е 
благодарен на Хаджи-
петрови, че два от месе-
ците – април и май, не 
му искат наем. Послед-

валото лято обаче е теж-
ко, туристите са малко и 
финансовите проблеми 
започват. Виждайки, че 
няма да може да се 
справя с наема, той мо-
ли Хаджипетрови да му 
намалят наема с 50% в 
извънлетните месеци. 

Така, въпреки че двете 
страни провеждат доста 
срещи, до разбирател-
ство не се стига. В един 
по-късен период Терен-
тиев получава призовка 
от собствениците на 
сградата за незабавно 
напускане заради не-
платени наеми. Делото е 
насрочено за 10 юни 
(б.а. вчера). Руският 
гражданин признава, че 
има забавяне с плаща-
нията, но го обяснява с 
трудните зимни месеци 
и ситуацията около ко-
вид пандемията. Моли 
за отстъпка и разсроч-
ване и е готов да се ан-
гажира да спазва кон-
кретни срокове, ако на-
следниците на Хаджи-
петрови се съгласят.

„Провеждах доста сре-
щи с тях. Сега отново ис-

кам да се обърна към 
всички наследници. Мо-
ля, оставете ме да рабо-
тя, инвестирах много, но 
времето е тежко за тури-
зма. Направил съм раз-
чети, че ако в месеците 
извън летния сезон пла-
щам по-нисък наем, ще 
се справя. Последно 
имахме някакви разго-
вори за намаляване на 
70-80%, но пак нищо не 
се получи“, заяви той 
пред наш репортер.

Потърсихме и арх. Ма-
рия Хаджипетрова за 
мнение ден преди дело-
то. Тя отказа да комен-
тира като кратко заяви, 
че е правила достатъчно 
компромиси през годи-
ните и вече не може да 
се разбира с тях. Затова 
и щяла да остави съдът 
да реши.

Съветници питат, 
администрацията отговаря

Наемател на хостел с апел към 
Хаджипетрови за запазване на бизнеса си
Арх. Мария Хаджипетрова: 
„Правила съм достатъчно 
компромиси, оставям на 
съда да реши“
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Българският фолклор е палитра от 
багри и звуци, която живее в настоя-
щето с традициите от миналото, за да 
бъде пренесена в бъдещето. Това е пос-
ланието на айтоските фолклорни праз-
ници "Славееви нощи", които след едно 
пропуснато издание през 2020 г. се за-
връщат на откритата сцена в парк "Сла-
веева река" на 11 юни 2021 г., точно в 
20.00 часа.

Тази година фолклорната фиеста 
няма да е тридневна заради COVID-19. 
Но макар и само за една "нощ" праз-
никът, част от духовната култура на по-
коления айтозлии, продължава. За да 
ни докосне отново с магията на българ-
ския фолклор. 

52-рото издание на Празниците по 
традиция ще се проведе на откри-
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

11-14 ЮНИ 2021, бр. 476

Тази вечер „Славееви нощи“  
се завръщат на откритата сцена в парка

Виевската фолк група ще е за първи път на айтоска сцена

С хляб и сол и със стих-
чета за родното училище 
деца от ОУ "Христо Бо-
тев" - с. Мъглен, директо-
рът Зорка Петкова и учи-
телите посрещнаха на 8 
юни 2021 г. чакани гости 
и партньори по Национал-
на програма "Иновации в 
действие", дейност "Мо-
билност". 

Срещата в ОУ "Хрис-
то Ботев" с представите-
ли на иновативно Начал-
но училище "Димитър Бла-
гоев" град Стара Загора и 
на неиновативно Основно 
училище "Св. св. Кирил и 
Методий" - с. Сърнево, е 
една от формите, заложе-
ни в Програмата за попу-
ляризиране и мултипли-

циране на добри идеи и 
училищни практики меж-
ду иновативни и неинова-
тивни училища.

Училището в с. Мъглен 
се включва в Програмата 
за първа година. Това ста-
на възможно, след като 
на 20 август 2020 г., с Ре-
шение №584 на Министер-
ски съвет, училището вле-
зе в Списъка на иноватив-
ните училища в Република 
България.

За визитата, споде-
ления опит и иноваци-
ята на ОУ "Христо Бо-
тев" с. Мъглен - на стр. 
2 и на стр. 4

Иновативно ОУ „Христо Ботев“ - Мъглен, посрещна 
партньори по НП „Иновации в действие“

Гостите - впечатлени от 
работата и визията на 
едно малко училище 

то, при спазване на 
противоепидемични-
те мерки, съобща-
ват организаторите 
Община Айтос и НЧ 
"Васил Левски 1869", 
и канят всички ай-
тозлии и гости на Ай-
тос на концерта на 
Виевската фолк гру-
па и нейните гласо-
вити солисти.

НППреди пандемията - 51-вото издание на Празниците

С песните и танците на баба и мама Партньори в иновациите



- Г-жо Богданова, 
колко са учениците 
във Вашето училище, 
каква е неговата ис-
тория?

- В момента са 80. Учи-
лището ни на 11 май на-
върши 191 години. Ско-
ро очакваме на стане на 
200 години.

- Дълга и богата ис-
тория. Килийно ли е 
било това старо учи-
лище?

- Да, историята му е 
много дълга. Оцеляло е 
по време на Османско-
то присъствие.  Поддър-
жано е дори и от тях.

- Как попаднахте в 
тази иновативна учи-
лищна компания?

- Получихме покана 
от г-жа Зорка Петкова. 
Като разгледахме Про-
грамата установихме, че 
имаме много сходни ин-
тереси, тъй като ние от 
много години се занима-
ваме с фолклорни дей-
ности по различни про-
екти, в различни часове 
- факултативни часове, 
занимания по интере-
си. От 12 години работим 
по програмата на ЦМДТ 
„Амалипе“. От дълги го-
дини си имаме фолклор 
на етносите, български 
народни танци, ателие 
„Сръчни ръце“, имаме 
две театрални трупи.

- С какво са полезни 
контактите Ви с двете 
иновативни училища?

- Изключително полез-
ни са - заимстваме идеи, 
опит и методи на препо-
даване. Бяхме много по-
ласкани от поканата и с 
голямо желание се при-
съединихме. 

- Ще поддържате 
връзки с иноватив-
ните училища и в бъ-
деще?

- Надявам се, ще ни 
бъде много интересно. 

- Какви са впечат-
ленията Ви от учили-

щето в Мъглен, видя-
хте ли нещо различ-
но тук?

- Още щом влязох в 
двора на ОУ "Христо Бо-
тев" - с. Мъглен, и си по-
мислих, че ако съм уче-
ничка, ще искам тук да 
уча. Много ми хареса 
това училище, още от 
двора ми хареса. А що 
се отнася до проекта и 
работата с децата - оча-
рована съм.

НП

- Г-жо Минчева, как 
Вашето училище, което 
е в центъра на град Ста-
ра Загора, се намери с 
училището в с. Мъглен?

- Нямаше как да се на-
мерим, ако не беше Наци-
оналната програма „Ино-
вации в действие“. Откри-
хме се за партньорство в 
Програмата и взаимно се 
избрахме. Избрахме едно 
различно от нашето учи-
лище, за да могат моите 
колеги да видят и да зна-
ят как се работи и в други-
те училища. А днес (8.06. - 
бел.р.) се убедиха, че не е 
лесно да се работи в та-
кова училище и в такава 
среда.

- Първата Ви среща 
беше в Стара Загора 
- какво се случи там и 
каква е темата на Ва-
шата иновация по Про-
грамата?

- Нашите иновации са 
малко повече, но и ние 
имаме подобна тема - „С 
фолклора в сърцето“. И 
при нас децата изслед-
ваха, изучаваха и играха 
игри от времето на баба 
и дядо, танцуваха хора 
и различни народни тан-
ци. Но имаме още четири 
иновации, една от тях е 
„Класна стая на мечтите“. 
По тази тема колегите из-
насяха уроци на открито - 
в двора, пред картата на 
България. Имаме такава 
карта -  голяма и релефна в 
двора на училището. Дру-
га наша иновация е „Ак-
тивно учене за света око-
ло нас“. Методите на пре-

подаване по тази тема са 
много различни - всичко 
да се пипне, да се види и 
да се направи. „Уча, играя 
на английски език“ е дру-
гата ни иновация. По заба-
вен начин децата да усво-
яват чуждия език. За изя-
вените математици е ино-
вацията „Уверени стъпки в 
света на математиката“.

- От кога Вашето учи-
лище е иновативно?

- Имаме по-дълга био-
графия като иновативно 
училище. Бяхме в една от 
първите групи през 2017 

година.
- Какви са впечатле-

нията Ви от училището 
в Мъглен?

- Чудесни. Мъглен може 
да се гордее - това е стра-
хотно училище. В насе-
лените места около Ста-
ра Загора нямаме такова 
училище. Или по-точно, аз 
не съм посещавала толко-
ва подредено селско учи-
лище в нашия регион. ОУ 
"Христо Ботев" с. Мъглен, 
може да се сравнява с 
всяко градско училище.

НП
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Мъглен може да се гордее 
с училището си

ВажНИ СрОКОВе 
за

изборите за народни представители
за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни 
представители за Народно събрание на 11 юли 2021 
година всеки гласоподавател след проверка в избира-
телния списък  може да поиска: от датата на обявяване 
на избирателните списъци 31 май 2021 г. :

До 26.06.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които 
не им позволяват да упражнят избирател-
ното си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието си в писме-
на форма чрез заявление  по образец или 
чрез електронно заявление през интернет 
страницата на общините по постоянния им 
адрес или настоящия им адрес в случаите, 
когато своевременно е направено искане 
за гласуване по настоящ адрес.

До 26.06.2021 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ ад-
рес са в различни населени места, може да 
поиска да бъде вписан в избирателния спи-
сък по настоящ адрес. Искането се прави 
писмено до кмета на общината, кметство-
то или до кметския наместник и съдържа 
ЕГН на избирателя, вида и номера на до-
кумента му за самоличност и подпис; или 
чрез електронно заявление през интернет 
страницата на Главна дирекция ГРАО. 

До 03.07.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допуснати не-
пълноти и грешки в избирателния списък, 
подава заявление за отстраняването им до 
общинската администрация

До 05.07.2021 г.

 Избиратели с трайни увреждания, които не 
им позволяват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение и желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление в срок по чл.37, 
ал.1 от Изборния кодекс /26.06.2021г./, 
може да гласуват с подвижна избирател-
на кутия, ако заявят това и при условие, 
че на територията на населеното място е 
назначена подвижна СИК

Главна дирекция "Граж-
данска регистрация и ад-
министративно обслуж-
ване" към Министерство 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
осигурява справка за но-
мера на избирателната 
секция и мястото на гла-
суване за избори за На-
родно събрание на 11 юли 
2021 г. за всички българ-
ски граждани. Всички из-
биратели могат да прове-
рят адреса на избирател-
ната си секция по следни-
те начини:

• През Интернет на 
адрес  h t tps : / /www.
g r a o . b g / e l e c t i o n s / 
За общинските админи-
страции, след идентифи-
кация с електронен под-
пис, сайтът предоставя 
възможността да се по-
дават заявления за гла-
суване по настоящ адрес 
и да се регистрират удос-
товерения за гласуване 
на друго място по елек-
тронен път.

• Чрез SMS. Изпраща се 
SMS на номер 18429. Но-
мерът 18429 е единен и за 

трите мобилни оператора 
(А1, Теленор и Виваком). 
Цената на SMS e 25 сто-
тинки без ДДС. В текста 
на SMS се изписват един-
ствено десетте цифри на 
ЕГН. Системата връща 
SMS с номера и адреса 
на избирателната секция 
за въведения ЕГН.

• Чрез стационарен или 
мобилен телефон. Изби-
ра се 0800 1 4726 ("0800 1 
GRAO"). Тел. 0800 1 4726 
е безплатен за цялата 
страна.

Гражданите могат да 

подадат електронно за-
явление за гласуване по 
настоящ адрес, ако на-
селеното място на насто-
ящия им адрес е различ-
но от населеното място 
на постоянния им адрес, 
чрез страницата https://
regna.grao.bg/.

Избирателните списъ-
ци за произвеждане на 
избори за Народно съ-
брание на 11юли 2021 
г. можете да видите на 
сайта на Община айтос 
https://www.aytos.bg

Важна информация за изборите  
за Народно събрание на 11 юли 2021

Кметът на Община Айтос 
Васил Едрев издаде запо-
вед № РД-08-889/ 07.06.2021 
год., в която на основание 
чл.175 и чл.183, ал.3 от Из-
борния кодекс във връзка 
с началото на предизбор-
ната кампания за Избори-
те за народни представи-
тели за Народно събра-

ние на 11 юли 2021 г. ОП-
РЕДЕЛЯ местата за поста-
вяне на агитационни мате-
риали.

За град Айтос място-
то е фасадата /стъклата/ 
на сградата на Общин-
ския център за социални 
и здравни услуги, ул. „Ва-
сил Левски“ № 3.

В населените места аги-
тационните материали ще 
се поставят на таблата на 
сградите на кметствата.

За имоти, собственост 
на физически или юриди-
чески лица, агитационни-
те материали могат да бъ-
дат поставяни само след 
разрешение на собстве-

ника или управителя на 
имота.

В заповедта е записа-
но още задължението на 
партиите и коалициите - в 
срок до три дни, след дата-
та на провеждане на избо-
рите те трябва да премах-
нат поставените от тях аги-
тационни материали.

Определиха местата за поставяне 
на агитационните материали

Жана Минчева, директор на НУ „Димитър  
Благоев“ - Стара Загора, пред НП:

Светослава Богданова, зам.-директор на  
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Сърнево:

Ако съм ученичка, 
ще искам тук да уча...

Иновативно ОУ „Христо Ботев“ - Мъглен, посрещна партньори по НП „Иновации в действие“



Десетки хиляди българи 
в Чикаго, САЩ, споделят 
и коментират проблеми-
те и радостите си в изклю-
чително популярния сайт 
ЕuroChicago.com. Тези дни 
в раздела на сайта - Автор-
ски страници, българи зад 
граница, литература беше 
представена поетичната 
книга на една талантлива 
айтозлийка - Рада Капра-
лова, която работи и жи-
вее в Гърция. Стихове, ко-
ито Рада издаде през 2014 
г., в книжката "Завръща-

не на Пенелопа", трогнаха 
нашенци, избрали страна-
та на неограничените въз-
можности.

Популярността зад Оке-
ана изненада айтозлий-
ката и тя сподели радост-
та си с общинското изда-
ние, в което през 90-те г. 
на ХХ в. трупаше редактор-
ски опит.

"Колко си щедър, Юни, че 
ми даваш още един повод 
за творческо удовлетворе-
ние! Благодаря на популяр-
ната и обичана българска 

емигрантска 
медия в Чика-
го за добро-
желателния 
прием на мо-
ите римува-
ни искрици!" 
Това ни на-
писа Капра-
лова, а ние 
й връщаме 
поздрави за 
дебюта в за-
г р а н и ч н и я 
сайт, с поже-
лание рими-
те й да раз-
вълнуват още 
много бълга-
ри по света. 

НП

Вече е ясно кои са от-
личниците на айтоския 
Випуск 2021. Оказа се, 
че след матурите броят 
им е редуциран от 38 на 
21 за двете средни учили-

ща в града - СУ "Христо 
Ботев" и СУ "Никола Ва-
пцаров", а в ПГСС "Злат-
на нива" отличници тази 
година няма. 

На 22 юни 2021 г., на 

традиционна тържест-
вена церемония в сало-
на на НЧ "Васил Левски 
1869" всички зрелостници 
от Випуск 2021 ще получат 
дипломите си за средно 
образование, а отлични-
ците - и Почетен плакет с 
Диплом, които ще им бъ-
дат връчени лично от кме-
та Васил Едрев. 

Ето кои са 17-те фаво-
рити на СУ "Христо Бо-
тев". С отлични дипломи 
"сбогом" на родното учи-
лище казват Николай Ге-

оргиев Димитров, Дуй-
гу Сабри Дуран, Анелия 
Руменова Луизова, Дуй-
гу Ахмедова Касимова, 
Серджан Ерджанов Кязи-
мов, Емел Айдън Ибрям, 
Йордана Петрова Петро-
ва, Десислава Арсениева 
Бранимирова, Ерман Ал-
пер Камбер, Йоана Ива-
нова Дочева, Мартин Ге-
оргиев Колев, Мария 
Петкова Рабишева, Ог-
нян Димитров Бодуров,  
Гюлсум Кадир Кадир, 
Джансу Мурад Яшар, Ве-

нета Тошкова Тодорова 
и Айлер Байрямова Мю-
мюнова.   

Няма пълни отличници 
и в двете училища тази 
година. В СУ "Никола Ва-
пцаров" на отлични ре-
зултати след 12-годиш-
ното обучение се радват 
Джемиле Синан Идриз, 
Илайда Рейхан Естесо-
ва, Световната шампион-
ка по стрелба при девой-
ките Селин Ниязи Али и 
Айше Халил Хамди.

НП 
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Айтоският Випуск 2021 с 21 отличници

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със 
заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на министъра на отбра-
ната на Република България са обявени 40 (четири-
десет) вакантни длъжности за приемане на воен-
на служба на лица, завършили граждански средни или  
висши училища в страната и в чужбина,  във  в. ф. 28860 
– Горна Малина

 Срок за подаване на документи - до 02.07.2021 г.

Повече информация за останалите длъжности в стра-
ната, както и за кандидатстването и подаването на до-
кументите можете да получите  в сайта на ЦВО http://
www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Во-
енно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен 
отчет в общините. 

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на ос-
нование заповед №ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъ-
ра на отбраната на Република България, набира кан-
дидати за  приемане на служба в доброволния ре-
зерв без конкурс на български граждани, освободени 
от военна служба.

Краен срок за подаване на документи 
29.10.2021г.

Повече информация за  свободните длъжности, кан-
дидатстването и подаването на документите можете да 
получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и 
в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - 
Бургас  и в офисите за военен отчет в общините.

ОБЯВа ОБЯВа

Зрелостниците ще получат 
дипломи на 22 юни на тържествена 
церемония в читалището

24 май 2021 г. - кметът Васил Едрев с поздрав и пожелания към всеки един 
от айтоските отличници

Велосъстезание по 
приложно колоездене 
за ученици от начален и 
среден етап се проведе 

на 8 юни 2021 г., в цен-
търа на Айтос. За поред-
на година велонадпре-
варата се организира от 

Ротари клуб - Айтос, със 
съдействието на Общи-
на Айтос. Награди, купи 
и медали получиха най-
добрите велосипедисти 
от всички айтоски учи-
лища.

Радостен е фактът, че 
учениците се включват с 
голямо желание в подоб-
ни състезания, които сти-
мулират активния им на-
чин на живот. 

НП

И в Чикаго четат 
стиховете на Рада 

Капралова
ЕuroChicago.com представи 

стихосбирка на айтозлийката 
"Завръщане на Пенелопа"

Носителят на наградата "Икар" за атракционно и вари-
ететно изкуство, Мистър ЧЕДИ и неговата трупа, пред-
ставят на айтоска сцена изключително зрелищно пред-
ставление. Предложението е за много цирково-варие-
тетни атракции: комични фокуси; жонгльорство; клоуна-
да; анимация с публиката; буфосинхронада и много дру-
ги забавни номера, забъркани в един пъстър спектакъл, 
наречен „Миш-Маш шоу“.

Гарантирано забавление за цялото семейство, подхо-
дящо за деца от 5 до 10 години. „Миш-Маш шоу“ ще е за 
първи път в Айтос, на 17.06.2021 г. от 18.00 часа в сало-
на на читалището.

Цена на билетите - 5 лв. за деца и 8 лв. за възрастни.

Билети можете да закупите на касата на читалището.
Много смях и настроение с нашето представление! 
CHEDI BROTHERS
ОЧаКВаМе ВИ!

Трупата на CHEDI BROTHERS
МИШ-МАШ шоу - 17 юни, 18.00 ч., салона на читалището

Традиционно юнско велосъстезание 
за ученици



Срещата на общността на 
ОУ "Христо Ботев" - с. Мъг-
лен, на 8 юни т.г. с предста-
вители на иновативно Начал-
но училище "Димитър Благо-
ев" - град Стара Загора, и на 
неиновативно Основно учи-
лище "Св. св. Кирил и Мето-
дий" - с. Сърнево, е една от 
формите, заложени в Нацио-
налната програма "Иновации 
в действие" за популяризира-

не и мултиплициране на до-
бри идеи и училищни практи-
ки между иновативни и неи-
новативни училища.

На срещата в училището, 
което е с изцяло промене-
на съвременна визия, стана 
ясно, че иновативните учили-
ща избират помежду си парт-
ньор за сътрудничество и об-
мяна на иновации от Списъ-
ка на иновативните училища 
в електронната система на 
Националната програма и 
сключват договор за сътруд-
ничество. Програма „Инова-
ции в действие“ им дава въз-
можност за мобилност, за 

посещение на място, за де-
монстрации и за наблюде-
ние на иновациите в учили-
щата партньори.

ОУ "Христо Ботев" с. Мъг-
лен се включва в Програ-
мата за първа година. Това 
стана възможно, след като 
на 20 август 2020 г., с Реше-
ние №584 на Министерски съ-
вет, училището влезе в Спи-
съка на иновативните учи-
лища в Република България. 
"Въпреки че бяхме изправени 
пред нещо ново и неизвест-
но, педагогическата общност 
прегърна идеята за иновации 
и цялостна промяна на учи-
лищната среда. Иновацията, 
върху която работим е учене 
чрез изследване на фолкло-
ра и традициите, и тяхното 
пресъздаване", презентира 
проекта на училището "Фол-
клорна плетеница" Зорка Пе-
ткова. Директорът предста-
ви пред партньорите колеги-
те си и специфичните особе-
ности на местната общност, 
които оказват непосредстве-
но влияние на  поведението, 
мотивацията и общуването 
между децата.

В ОУ "Христо Ботев" с. 
Мъглен се обучават 16 деца 
в подготвителна група и 132 
ученици от първи до сед-
ми клас. Част от децата са 
пасивни, некомуникативни, 
страхуващи се от провал, а 
много от родителите са не-
достатъчно образовани, за 
да подпомагат подготовка-
та им. "В търсене на допир-
ни точки, след анализ на раз-

личията в мултикултурната 
общност на учениците, тези 
негативи дадоха основание 
за избора на иновация - чрез 
изучаване на фолклора от 
миналото и настоящето, об-
разователният процес да се 
обвърже с реалния живот", 
заяви още Петкова.

През учебната 2020/2021 
г., в заниманията по интере-
си за учене чрез изследва-
не на фолклора и традиции-
те, включително и препода-
ване по нов начин, участват 
53-ма ученици от първи до 
трети клас. Продължителнос-
тта на иновацията е три го-
дини. Предвидени се часове 
и извън класната стая, учеб-
ни екскурзии до етнограф-
ски музеи и комплекси, по-
сещения на фолклорни кон-
церти, покана към гост учите-
ли - членове на семействата, 
симулация на преживяното в 
класната стая и др.

Проектното проучване в 
началото на годината стар-
тира с анкета сред ученици-
те за избора на игри и песни 
от далечното, близкото мина-
ло и настоящето. Целогодиш-

ната работа по иновацията 
предстои да бъде предста-
вена на хепънинг "Да пеем и 
играем с мама и баба" пред 
училищната общност, научи 
още НП.

Петкова представи пред 
педагозите от Стара Заго-
ра и Сърнево иновационна-
та програма на училищния 
проект и за следващите две 
години. През втората година 
надсловът ще е "Фолклорни 
символи". По аналогичен на-
чин учениците ще избират да 
изследват, изучават и да пре-
създават елементи и симво-
ли от народния фолклор - ше-
вици, маски, носии и т.н. При-
добитите умения и знания ще 
бъдат представени на финал-
на изложба.

"Фолклорен календар на 
етносите" е темата на трета-
та проектна година, която ще 
ангажира децата, учителите и 
родителската общност в про-
учване, изучаване и пресъз-
даване на обреди и ритуали 
от различните етноси. Науче-
ното и споделеният опит ще 
бъдат представени чрез ин-
тердисциплинарни уроци.

В края на третата годи-
на знанията и практически-
те дейности на учениците по 
проект "Фолклорна плетени-
ца" ще бъдат представени на 
Училищен събор. Според ди-
ректора, иновативните ме-
тоди ще развият културна-
та идентичност на отделни-
те общности, толерантност-
та и зачитането на различи-
ята в бита и празничната об-
редност. 

Педагозите на ОУ "Христо 
Ботев" са убедени, че проек-
тът ще стимулира интеркул-
турния диалог между учени-
ците от двата етноса, а рабо-
тата в екип ще направи тема-
та "Фолклорно наследство" 
интересна и актуална. Стре-
межът е децата да бъдат по-
ставени в активна позиция, 
което да повиши ефектив-
ността от дейностите по Ме-
ханизма за задържане на 
учениците в училище.

Гостите от Стара Загора 
споделиха опита си и вече 
реализирани идеи от чети-
ригодишната си иновативна 
практика. А неиновативното 
училище в с. Сърнево, в ко-
ето се учат 80 деца, изнена-

да партньорите с успешната 
сценична изява на не един, а 
два театрални състава. 

Динамичен и интересен 
беше диалогът на педагозите, 
мотивиран от желанието им 
да прилагат нови и интересни 
за учениците форми на обу-
чение и възпитание. Разме-
нени бяха и символични по-
даръци, включително изящни 
предмети, изработени от уче-
ници. Интересни бяха и пос-
ланията - цветето на парите 
беше сред даровете за мъг-
ленските педагози, поднесе-
но с пожелание за успешно 
финансиране по програми и 

проекти.
Директорът Зорка Петкова 

съобщи още една добра но-
вина, с която ОУ "Христо Бо-
тев" с. Мъглен стартира но-
вата 2021 г. Училището беше 
одобрено за финансиране 
с 45 000 лв. по друга Наци-
онална програма - "Изграж-
дане на училищна STEM сре-
да". Успехът, според Петко-
ва е факт, благодарение на 
упоритата работа на чудес-
ния учителски екип. 

Но най-вълнуващата част 
от визитата на партньорите 
тепърва предстоеше. Изне-
нада за гости и за домакини 
беше емоционалният открит 
урок по фолклор в ІІІ клас с 
преподавател Петя Стояно-
ва. В народни носии децата 
посрещнаха педагозите, за 
да им представят всеки де-
тайл от традиционните на-
родни костюми във всички-
те седем български фолклор-
ни области. После, за да про-
верят знанията си, ученици-
те по групи търсиха отговори-
те на въпроси за фолклорно-
то наследство в една нелека 
кръстословица. И само с ве-

рни отговори децата можаха 
да стигнат до името на про-
екта - "Фолклорна плетени-
ца". С най-много аплодисмен-
ти гостите възнаградиха пе-
сните и танците "От минало-
то и настоящето", които деца-
та с желание представиха в 
класната стая. А вече на дво-
ра показаха, че знаят и мно-
го игри от времето на баба и 
мама. На финала се завъртя 
дълго хоро в училищния двор, 
на което се наредиха и деца, 
и учители.

Работата по Програмата 
продължава. През миналата 
седмица мъгленски педагози 

вече бяха на визита в учили-
щето в Стара Загора. Срещи-
те им дават възможност да 
съпреживяват с колегите си 
промяната, която ще бъде ре-
шаваща за работата им и за 
бъдещето на училището. 

Работата на учителите в 
с. Мъглен никога не е била 
лека, предвид факта, че май-
чиният език на всички уче-
ници не е българският. От 
2020 г. Програма "Иновации 
в действие" им дава възмож-
ност да разчупят традицион-
ния модел, да търсят инте-
ресни форми и допирни точ-

ки между децата от различни 
етноси, за да ги мотивират 
да работят в екип. "Убедени 
сме, че с активното участие 
на учениците, с иновативни 
педагогически методи и със 
засилена употреба на диги-
тални средства и информа-
ционни технологии, ще се по-
виши мотивацията и интере-
сът на учениците към учене-
то и творческата им актив-
ност. Вярвам, че това е ос-
нование за по-добри резул-
тати от учебно-възпитателна-
та ни работа, което е голяма-
та цел на всяко училище. Ре-
зулаттите тепърва предстои 
да анализираме, но мотива-
цията и активността на де-
цата са вече факт, благода-
рение на учителския екип - 
един невероятен отбор от 
професионалисти, които все-
ки ден трябва да преодоля-
ват трудностите в работата 
с деца от уязвими групи. И 
няма да е пресилено да ги 
определя като учители ге-
рои. Благодаря им", комен-
тира за НП директорът Зор-
ка Петкова.

НП
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стр.4 Народен приятел14
Децата на Мъглен изследват, изучават  
и пресъздават фолклорното наследство
Чрез него педагозите 
обвързват образователния 
процес с реалния живот

Директорът Зорка Петкова с презентация за дейностите по проекта

Работа в екип Децата с много знания за етнографските области в България

Игрите на баба са толкова забавни

Бариерите падат - децата в непринуден разговор с гостите
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Местни училища с дейности  
по НП „Иновации в действие“ 

Продължава на стр. 3 Четете на стр. 4

Тихомир Янакиев на 
посещение в Одрин във връзка 

с трансграничен проект

Срещата откри кметът 
Тихомир Янакиев, след 
което представи учас-
тниците в разработка-
та - екипа от проектан-
ти, част от които са глав-
ният архитект на община-
та Радост Георгиева, теа-
тралният режисьор Тодор 
Димитров и инж. Анастас 
Кънев.

Проектът бе разглеждан 
веднъж в края на 2019 го-
дина, а повторно обсъж-
дане се наложи поради 
промени, свързани с пре-
насочването на фондови 
средства за справяне с 
ковид кризата. Предвиж-
да се стойността на про-
екта, разработен в съот-
ветствие с Приоритетна 
ос 6 „Регионален тури-
зъм“ на Оперативна про-

грама „Региони в растеж 
2014-2020“, да бъде в раз-
мер на 4 535 680 лв.

Обектите, които бяха 
включени в обсъждане-
то, са:

1. Адаптация и експони-
ране на археологически 
структури и преустрой-
ство на сутерен на сграда 
и прилежащи подходи на 
читалище „Отец Паисий-
1896“ и Археологически 
музей-Созопол в УПИ II – 
за читалище, музей и па-
раклис, кв.146 по ПУП-ПР 
на гр. Созопол, като ак-
цент бе поставен на екс-
понирането на разкопки 
в подземията на читали-
щето, които чрез стъклен 
параван да бъдат видими 
за посетителите на лет-
ния театър.

Ñъобщение

В Община Созопол се 
извършва удостоверява-
не на частни документи 
по смисъла на чл. 83 от 
ЗННД, като това не включ-
ва тяхното изготвяне.

Ñъобщение

В Община Созопол се 
извършва удостоверява-
не на частни документи 
по смисъла на чл. 83 от 
ЗННД, като това не включ-
ва тяхното изготвяне. Във 
връзка със заповед №РД-
01-375/27.05.2021 г. на ми-
нистъра на здравеопаз-
ването за удължаването 
на противоепидемичната 
обстановка в Република 
България от 01.06.2021 г. 
до 31.07.2021 г., 

Работното време на от-
дел "Местни данъци и так-
си" в Община Созопол с 
клиенти е: 9:00-15:00 ч.Продължава на стр. 4

Ключови проекти  
се представиха на 
местната общност

Като иновативно учи-
лище СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ – гр. Созо-
пол, за първа година се 
включи в Национална 
програма „Иновации в 
действие“ към дейност 
„Мобилност за популя-
ризиране и мултипли-
циране на добри ино-
вации между иноватив-
ни училища“. Дейност-
та позволява обмен на 
иновации между инова-
тивни училища и такива 
училища, които не са в 
списъка на иновативни-
те училища, но са вклю-
чени в НП.

Партньори на созо-
полското училище по 
програмата за 2020/2021 
учебна година са инова-
тивното 170 СУ "Васил 
Левски", район Нови 
Искър, гр. София и не-
иновативното СУ „Иван 
Вазов“ гр. Стара За-
гора. 

Програмата дава въз-
можност за обмен на 
идеи и иновативни учи-
лищни практики чрез 
посещение на място на 
учители и ученици от ця-
лата страна.

На обществено обсъждане, проведено в 
читалището в Созопол, бе представен 

проект „Съвременен разказ на отминали 
времена в античния град Аполония, основа 
за развитие на иновативна туристическа 
индустрия в Югоизточен планов регион“ и 

проектът за автогара, които се 
определят като стратегически за града. 

Вечерта започна с представя-
не на великолепната изложба 
"200 години независима Гръц-
ка република", която бе откри-
та от секретаря на Гръцкото по-
солство г-н Фасулис.

Официално начало на летния 
сезон в морския град даде кме-
тът Тихомир Янакиев на сцена-
та на летен театър "Аполония". 
Патрон на събитието бе вице-
президентът на Република Бъл-
гария Илияна Йотова, която из-
каза своята любов към антич-
ния град и франкофонската 
култура.

Фестивал „Солей“ - културният мост 
между франкофонските страни

Бляскаво и с много  
настроение официално  
бе поставено  
началото на летния  
сезон в Созопол

Четете на стр. 4
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Визуализация площадно пространство в м. 
Провлака
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Нова услуга в улеснение на 

ползвателите на платени абонаменти
Община Созопол въвеж-

да автоматизирана сис-
тема за управление на 
паркоместата от хотели и 
къщи за гости на терито-
рията на Стар град Созо-
пол. Целта на системата 
е да даде възможност на 
собствениците на хотели 
и къщи за гости с плате-
ни паркоместа на терито-
рията на Стар град Созо-
пол да въвеждат сами ре-
гистрационните номера 
на автомобилите на техни-
те гости. Това ще изключи 
необходимостта от преда-
ване на картата за достъп, 
а специалната камера ще 
разчете номера на авто-
мобила, след което бари-
ерата ще се вдигне авто-
матично. Важно е да бъде 
отбелязано, че всеки пла-
тен абонамент (всяка кар-
та) има право на 2 проме-
ни в рамките на 24 часа.

В  и н т е г р и р а н а -
та система се вли-
за през следния адрес: 
http://185.222.160.246:8070/
login, а за да получите по-
требителско име и паро-
ла се обърнете към отдел 
“Туризъм, транспорт и 
стопански дейности“ при 
Община Созопол на тел.: 
0550 2 57 08.

Център за обществена подкрепа гр. Созопол 
(ЦОП Созопол) търси да назначи психолог и соци-
ален работник по заместване. Желаещите следва 
да подадат заявления и CV в Център за администра-
тивно и информационно обслужване (фронтофис) 
при Община Созопол. 

За повече информация може да се свържете с 
директора на Центъра на телефон: 0550/22125, 
0897 01 32 36

* * * 

Община Созопол обявява свободно работно 
място за длъжността „Счетоводител“ в отдел 
„Счетоводство“ към дирекция „Финанси и бюджет“

Минималните изисквания за заемане на 
длъжността:

Области на дейност: Експертна и аналитична 
дейност, свързана с обхвата на Дирекция „Финан-
си и бюджет“

1.1. Цел на длъжността:
- Съставя първични и вторични счетоводни до-

кументи;
- Осъществява счетоводната отчетност и свое-

временното отразяване в счетоводството на всич-
ки стопански операции;

- Въвежда част от счетоводната информация в 
ползвания от общината счетоводен софтуер;

- Осъществява счетоводно отчитане, докумен-
тооборота и вътрешния предварителен, текущ и 
последващ контрол по банковите сметки на извън-
бюджетните сметки;

- Извършва счетоводни записвания, а при нужда 
и измененията им, чрез съставяне на коригиращи 
счетоводни статии, за всички средства постъпва-
щи по донорски програми финансирани със сред-
ства от ЕС и други фондове;

- Изчисляване на разходите за гориво на слу-
жебни автомобили;

- Изготвя граждански договори и хонорар смет-
ки на физически лица, изготвя справки и деклара-
ции за ТД на НАП;

- Съхранява счетоводната информация по пред-
видения в закона ред;

- Участва в извършването на инвентаризации и 
отразяването на резултатите от тях;

- Участва в изготвянето на месечни, тримесечни 

и годишни отчети за касовото изпълнение на бю-
джетните и извънбюджетните сметки и фондове, 
годишен финансов отчет и баланс;

- Осъществява предварителен текущ и послед-
ващ вътрешен финансов контрол по спазването 
на финансовата и платежната дисциплина, пра-
вилното оформяне на първичните и официалните 
счетоводни документи и на сметките за разчети с 
физически и юридически лица.

- Осъществява контрол по СФУК във връзка със 
съответствие на заявени и извършени разходи;

- Изготвя платежни нареждания за плащания 
към контрагенти;

- Изготвя справки и анализи за нуждите на ръко-
водството на общината;

1.2. Изисквана минимална степен за завър-
шено образование: средно специално икономи-
ческо

1.3. Професионално направление – Икономи-
ческо;

1.4. Професионален опит: най-малко 2 години 
трудов стаж по специалността;

1.5. Допълнителни изисквания: Компютърни 
умения - работа с компютър, Еxcel, счетоводен 
софтуер;

2. Необходимите документи за кандидатства-
не:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образо-

вателно-квалификационна степен, допълнителна 
квалификация;

2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи про-

дължителността и областта на професионалния 
опит;

3. Минимален размер на основна месечна 
заплата, определена за длъжността – I степен. 
Основният размер на заплатата за длъжността се 
определя в зависимост от професионалния опит 
на кандидата, съгласно нормативни актове, опре-
делящи формиране на възнаграждението

4. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидат-

стване лично всеки делничен ден от 09:00 часа до 
16:00 часа във фронт офиса на Общината, град 

Созопол, пл.“Хан Крум“ №2.
5. Краен срок за подаване на документите: 

30.06.2021 година включително.
6. Етапи на подбора:
6.1. Допускане по документи;
6.2. Решаване на тест;
6.3. Събеседване с допуснатите кандидати.
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат 

уведомени допълнително за мястото, датата и часа 
на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов 
договор на осн. чл. 70, ал. 1, от КТ,  със срок на 
изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работо-
дателя.

* * * 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 
056/842-046

• Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобща-
ва, че  със заповед № ОХ-350/23.04.2021г. на 
министъра на отбраната на Република България 
са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности, 
във военни формирования от състава на Воен-
номорските сили, завършили граждански средни 
или висши училища в страната и в чужбина, както 
следва:

1. За Бургас – 10 (десет) длъжности;
2. За Варна – 10 (десет) длъжности;
Срок за подаване на документи – до 

16.06.2021 г. 

• Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, 
че на основание заповед №ОХ-1013/10.12.2020 
г. на министъра на отбраната на Република Бълга-
рия, набира кандидати за приемане на служба 
в доброволния резерв без конкурс на български 
граждани, освободени от военна служба.

Краен срок за подаване на документи 
29.10.2021 г.

• Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, 
че със заповед №ОХ-280/01.04.2021 г. на минис-
търа на отбраната на Република България са обя-
вени 40 (четиридесет) вакантни длъжности за 
приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански средни или  висши училища в страната 
и в чужбина, във  в. ф. 28860 – Горна Малина

Срок за подаване на документи - до 02.07.2021 г.

Повече информация за кандидатстването и 
подаването на документите можете да получи-
те в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както 
и в стая №14, в сградата на Военно окръжие ІІ 
степен – Бургас, и в офисите за военен отчет 
в общините.  

Свободни работни позиции

След като въведете потребителско име и парола ще видите този екран

За да добавите регистрационен но-
мер на Ваш гост натиснете символа, 
отбелязан в кръг. След това ще се от-
вори меню за редактиране, където е 
необходимо да се коригира само ре-
гистрационния номер на автомоби-
ла и натискате ЗАПАЗИ. 

Важно е регистрационният номер 
да бъде изписван на латиница.
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Ключови проекти се представиха 

на местната общност
Нова услуга в улеснение на 

ползвателите на платени абонаменти
2. Ремонт и благоу-

стройство на амфитеа-
тър „Аполония“, приле-
жащи подходи, улици и 
пространства при пло-
щад „Хан Крум“ и екс-
пониране на част от 
Южна крепостна стена 
в кв. 145, 146 и 148 по 
ПУП-ПР на гр. Созопол, 
по който обект се пред-
вижда основно подмяна 
на настилките и градска-
та мебел.

3. Реконструкция на се-
верна пешеходна алея, 
която е разположена в 
северната част на Ста-
рия град и свързва раз-
критата църква при нос 
Скамни и Северна кре-
постна кула. В минало-
то тя се е ползвала за 
крайбрежна разходка и 
за достъп до скалите и 
мидения плаж. Плани-
ра се обособяване на 
панорамна алея с пло-
щадки за наблюдение. 
По протежение на ця-
лата алея ще се проек-
тира декоративен пара-
пет и алейно осветление 
на стълбове.

4. Реконструкция и ус-
тойчиво развитие на 
Античен и християнски 
комплекс в УПИ XI – за 
озеленяване, кв.18 по 
ПУП-ПР на гр. Созопол, 
и прилежащи подходи от 
ул. „Кирил и Методий“ и 
ул. „Аполония“. Експло-
атирането на артефакти-
те през последните де-
сет години, според про-
ектантите, доказва не-
ефективно експозицион-
но решение, а простран-
ството е неразбираемо 
и не се възприема като 
античен жилищен ком-
плекс с църква. Идея-
та е там да бъде обосо-
бена още една сцена за 
културни мероприятия 
чрез оползотворяване-
то на неизползваемите 
части и разполагането 
на седящи места върху 
временни разглобяеми 
конструкции.

5. Изграждане на от-
крита културна атракци-
онна зона на нос Скам-
ни, реставрация, адап-
тация и експониране на 
църква от XII-XIII в., пар-
кинг, паркоустройство и 
благоустройство в УПИ 
XIII – за художествена га-
лерия и изложбена зала, 
XIV – за компл. обслуж. и 
трафопост, XV – за кафе-
сладкарница и прилежа-
щи площи в кв.3 по ПУП-
ПР на гр. Созопол. Ак-
цент тук е обособяване 
на арткафе и кът за от-
дих и почивка, тъй като 
това е емблематично за 
Созопол място, от което 
се открива невероятна 
гледка към морето. 

6. Благоустрояване на 
площадно пространство 
с открит базар с вре-
менни търговски обек-
ти и обществена тоа-
летна в УПИ IV, кв.147, 
м. Провлака – връзка 
между стар и нов град 
Созопол. Там арх. Геор-
гиева предвижда обосо-
бяване на парк с пеше-
ходни алеи с озеленява-
не, типични за морския 
климат. Според нея пло-
щадното пространство в 
момента не се използ-

ва адекватно предвид 
местоположението си, 
а нейното виждане е то 
да предлага места за 
отдих, открит пазар за 
плодове и зеленчуци от 
местни производители, 
както и три еднотипни 
малки сгради за кафене 
и магазини, чиято архи-
тектура е в ансамбъл с 
автогара Созопол.

Именно автогарата бе 
последният обект, кой-
то не е включен в голе-
мия проект, но бе пред-
ставен на местната общ-
ност от главния архи-
тект. Имотът, където се 
предвижда да бъде из-
градена тя попада в 
местност Провлака – 
контактната зона между 
нов и стар град. Бъдеща-
та автогара ще бъде раз-
положена в близост до 
община Созопол, прис-
танище Созопол и се на-
мира на равно разстоя-
ние от старата и нова-
та част от града, което 
прави експлоатацията 
й удобна за всички жи-
тели и гости.

Сградата е разполо-
жена в източната част 
на парцела и е свобод-
ностояща. Автобусни-
ят терминал е проекти-

ран в западната част 
на парцела, зад сграда-
та на автогарата. В него 
са обособени 5 сектора, 
които са изцяло покри-
ти от покривната кон-
струкция. Предвидени 
са места за изчакване 
на открито.

В обемно-простран-
ствено отношение сгра-
дата е двуетажна, симе-
трична с централен и 
изразителен обем, като 
от двете страни са раз-
положени две по-малки 
крила, които помеща-
ват кафене и туристи-
чески информационен 
център. Фасадните ре-
шения са в духа на ста-
ринния град и се впис-
ват хармонично в град-
ската среда.

След приключване на 
представянето на всич-
ки обекти бе дадена ду-
мата на присъстващите, 
част от които бяха възхи-
тени от идеите, но друга 
поставиха въпроси и за-
бележки. Някои въпроси 
получиха отговори вед-
нага, но други, които из-
искват преглед на до-
кументи и допълнител-
но разискване, ще бъ-
дат разгледани и взети 
предвид при доработва-

не от проекта, който все 
още е в начална сграда 
и тепърва предстоят още 
обществени обсъждания 
свързани с него.

Продължение от стр.1

Визуализация на проекта на автогара

В началото на месеца районни техници 
от техническа служба Созопол проведо-
ха първия си изнесен приемен ден в се-
лищната система. Тази практика бе въ-
зобновена след 10-годишно прекъсване, 
а служители на Общинска администра-
ция и жители на населени места комен-
тират, че това улеснява много работата 
с институцията.

Интерес проявиха жителите на село 
Вършило, с които бяха разисквани тех-
нически въпроси, касаещи кадастралната 
карта на селото спрямо действащия регу-
лационен план, както и отразяването на 
имотите и сградите в Агенция по геодезия, 
картография и кадастър. Жителите се ин-
тересуваха и от стъпките за издаване на 
удостоверения за търпимост.

Главен специалист "Градоустройство и 
кадастър" Сребрина Македонова разясни 
на присъстващите какви документи ще им 
бъдат необходими при посещение в общи-
на Созопол във връзка с изискваните от 
тях услуги, за да бъдат улеснени макси-
мално процедурите. 

В последната сряда на месеца, 30.06.2021, 
изнесените приемни на техниците ще се 
проведат при следния график:

- от 8:45 äî 9:45 – ñ. Атèя
- от 10:45 äî 11:45 – ñ. иíäæå вîé-

вîäà
- от 12.10 äî 13.10 - ñ. Кðушåвåц
- от 14.00 äî 15:00 – ñ. Рàвíà ãîðà
- от 15:15 äî 16:15 – ñ. Рîñåí.

Кметът на община Созопол Тихомир 
Янакиев също продължава с приемните 
си дни в населените места като предсто-
ят срещи при следния график:

- 16.06.21 ã., 17:30-18:30 ÷. – ñ. Атèя, 
в êìåтñтвîтî;

- 17.06.21 ã., 17:00-18:00 ÷. – ñ. Рàв-
íà ãîðà;

- 17.06.21 ã., 18:15-19:15 ÷. – ñ. Рî-
ñåí.

Жителите ще имат възможност да за-
дадат своите въпроси и да поставят про-
блеми, касаещи населеното място и об-
щината.

Възобновена практика 
на районните техници

Идеен проект за реконструкция и устойчиво развитие на Античен и христи-
янски комплекс

Пример от света за панорамна алея



Специални награди за 
особени заслуги за Фес-
тивала бяха връчени от ор-
ганизатора Александрина 
Исайлова на посланика на 
Грузия Тамара Лилуашви-
ли и директора на Култур-
но-информационния цен-
тър на Северна Македония 
Сашо Насев.

Вечерта продължи в ком-
панията на „Ангел Забер-
ски трио“ и солистите Вера 
Шандел и Павел Терзий-
ски, които очароваха при-
състващите с изпълнение-
то си на знакови френски 
шансони.

Официални лица на съби-
тието бяха още посланикът 
на Албания Доника Ходжа, 
посланикът на Франция 

Флоранс Робин и култур-
ният аташе Ирина Петрес-
ку, областният управител 
на Бургас Мария Нейкова 
и нейният заместник Асен 
Бонджев, зам.-кметът на 
Созопол Тодор Дамянов, 
председателят на Общин-
ски съвет Созопол Георги 
Пинелов, общински съвет-
ници, служители на Общин-
ска администрация и мно-
го приятели на френската 
култура.

В следващите дни Тихо-
мир Янакиев проведе сре-
ща, на която присъстваха 
посланиците Доника Хо-
джа, Тамара Лилуашви-
ли, Флоранс Робин, както 
и  културният аташе Ирина 
Петреску и секретарят на 
Гръцкото посолство г-н Фа-
сулис. Те обсъдиха възмож-

ностите за съвместна рабо-
та по европейски и тран-
сгранични проекти, които 
да допринесат за развити-
ето на античните градове. 
„Очарована съм от Созо-
пол, намирам много прили-
ки с албанския град Дуръс 
и смятам, че има какво да 
заимстваме едни от други 
чрез обмяна на опит. По-
следните години Албания 
даде добър пример с фа-
кта, че реновира огромна 
част от археологическите 
и религиозните си обекти, 
което повлия положително 
на туризма“, коментира по-
сланик Ходжа.

Кметът на община Созо-
пол се срещна и с новоназ-
начения извънреден и пъл-
номощен посланик на Репу-
блика Азербайджан в Бъл-
гария Хюсейн Хюсейнов, 
който направи първата си 
визита именно в града. 

Първа тема на разго-
вор бе историята на двете 
страни и в частност древ-
ният созополски свят, бо-
гатството на археологиче-
ски находки и прекрасна 
природа и не на послед-
но място организационни-
те дейности и подкрепата 
на Азербайджанското по-
солство в организацията на 
десетото издание на Фес-
тивал "Солей". 

В разговора си и двамата 
събеседници изразиха же-
лание и готовност за под-
държане и развиване на 
приятелските отношения 
между двете страни и въз-
можностите за създаване 
на двустранни икономиче-
ски отношения в сферите 
на туризма и в други клю-
чови области.

Домакини на събитието 
бяха учениците от 5б клас с 
ръководители на иновации: 
„Математика – за мен, за 
теб, за всеки“ – старши учи-
тел по математика г-жа Би-
ляна Желева и „Екскурзион-
ен туризъм“ – старши учител 
по английски и италиански 
език г-жа Нина Гърчева. Те 
представиха иновативен на-
чин на обучение като комби-
нираха математиката с исто-
рията на града чрез виртуал-
на разходка на тема „Нашият 
град, нашето училище, наши-
ят клас!“ на чужд език.

В неформална обстанов-
ка и преки разговори учите-
ли от трите училища заедно 
споделихме опита и впечат-
ленията си от работата в об-
ластта на иновациите. Гости-

те се заинтригуваха както от 
представените уроци, така и 
от сградата на нашето учи-
лище, спортната зала и съо-
ръженията в нея. Запознаха 
се отблизо и с богатата ис-
тория на Созопол. Предста-
вителите на партньорските 
училища изразиха възхище-
нието си от отличната обра-
зователна среда в училище-
то ни и от оказаното госто-
приемство.

В последните дни ученици-
те от същия 5-и клас и техни-
те ръководители са на посе-
щение в 170 СУ "Васил Лев-
ски" район Нови Искър, гр. 
София. Там те наблюдава-
ха презентация, подготвена 
от 8а клас, които са профе-
сионална паралелка в учи-
лището. Извън учреждение-
то те се разходиха до при-
родни забележителности в 
Искърското дефиле, срещ-

наха се с представители на 
район Нови Искър и разгле-
даха сградите на Президент-
ството и Парламента.

Другото иновативно учи-
лище в община Созопол – 
ОУ „Христо Ботев“ в село 
Росен, също се представи 
на Форум на иновативните 
училища в Бургас. Събити-
ето събра и показа най-до-
брите идеи за бъдещето на 
образователната система. 
Представени бяха и добри-
те практики, постигнати през 
последните години и успехи-
те в тази насока.

Целта на иновативните 
училища е да извършват це-
ленасочена, планирана и 
контролирана промяна чрез 
въвеждане на иновативни 
практики, с които се реша-
ват организационни и съдър-
жателни проблеми в образо-
вателния процес.
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Тихомир Янакиев на посещение в Одрин 

във връзка с трансграничен проект

Вåñтíèê „Ñîзîïîë” èзëèзà ïðåз ñåäìèцà в ïåтъê.
Рåäàêтîð: Мàðèя нàéäåíîвà, тåë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Българската делегация, водена 
от кмета на община Созопол бе по-
срещната в община Селиолу от кме-
та Мехмет Орманкъран. Тема на раз-
говор бе съвместното партньорство 
и ползите от добрите съседски отно-
шения между България и Турция, как-
то и политическата и икономическа-
та ситуация в двете страни.

След срещата те посетиха ремон-
тираната по проект „Селиолу и Со-
зопол – Информирани, Обучени, 
Екипирани” – (Suloglu and Sozopol 
– Informed, Trained, Equipped) сгра-
да на новосъздадения Център за 
спешни и извънредни ситуации в 
града. По същата дейност бе рено-
вирана и районна служба „Пожар-
на безопасност и защита на насе-

лението” в град Созопол. Тогава бе 
разширен подходът, който бе твър-
де тесен и нисък, а пространствата 
се оптимизираха, също така бяха за-
купени два чисто нови високопрохо-
дими автомобила и подходящо обо-
рудване за доброволното звено, не-
обходимо за операции по издирва-
не и спасяване.

Друга цел на проекта е повишава-
не осведомеността за устойчивост 
срещу бедствия чрез съвместни обу-
чения, насочени към държавните чи-
новници, млади хора, доброволци и 
други групи от населението. В тази 
връзка в Одрин се проведе кръгла 
маса за обмяна на опит в изпълне-
ние на дейност 5 по проекта - съв-
местна разработка на образовател-

ни материали за местното население 
- хронология на действия при извън-
редни ситуации.

На нея присъства и генерални-
ят консул на България в Одрин Бо-
рислав Димитров, директорът на По-
жарна служба Одрин, директорът на 
Дирекция за управление на бедстви-
ята и авариите и извънредни ситуа-
ции в Одрин и заместник-директорът 
на Горско стопанство гр. Одрин.

Част от българската делегация, ос-
вен представители на Община Созо-
пол, са и Николай Николаев - начал-
ник на Първа районна служба ПБЗН 
гр. Бургас и Димитър Русев - начал-
ник на участък ПБЗН гр. Созопол. 

С изпълнението на проекта с общ 
бюджет в размер на 580 787,03 евро 
е поставена обща цел - подобряване 
на капацитета на общините Селиолу 
и Созопол за своевременно предо-
твратяване и смекчаване на после-
диците от природни и предизвикани 
от човека опасности и бедствия, по-

вишаване осведомеността на мест-
ното население и представители на 
бизнеса за начина на действие в слу-
чай на извънредни ситуации.

Генералният консул на България в 
Одрин Борислав Димитров и кметът 
на Созопол Тихомир Янакиев

Фестивал „Солей“ - 
културният мост между 
франкофонските страни

Местни училища с дейности  
по НП „Иновации в действие“ 

Посланикът на Азербайджан с послание в Почет-
ната книга на Созопол
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Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Доц. Груев, какъв е оп-
итът на българските ис-
торици да намерят един 
по-обективен прочит на 
историята ни и имат ли 
роля българските архиви 
в този процес?

- Според мен самият из-
раз „обективен прочит на 
историята” е не съвсем то-
чен, тъй като всеки изсле-
довател и всяко поколение 
правят свой собствен про-
чит на историята. От тази 
гледна точка всеки прочит 
по дефиниция е субективен, 
доколкото произтича от под-
готовката и идейните пози-
ции на авторите, както и от 
социалния и обществен кон-
текст, в който се прави той. 
Разбира се, това не озна-
чава, че като цяло отсъст-
ват критерии, които очер-
тават една по-обща рамка 
на научното дирене, в кое-
то принципите на търсене-
то на възможно най-голям 
брой източници, добросъ-
вестното им анализиране и 
интерпретиране и стреме-
жът към безпристрастност 

са базисни. Ролята на архи-
вите в този процес е в оси-
гуряването на максимално 
широк достъп до източни-
ците, в комплектуването на 
нови документални масиви, 
върху които да се опрат из-
следванията и в критичното 
издаване на извори, които 
да подпомогнат не само уче-
ните, но и студенти, ученици, 
краеведи и родоизследова-
тели. Последните ни успехи 
са свързани именно с тези 
тенденции. 

- Едновременно сте из-
следовател, преподава-
тел и административен 
ръководител на архивите 
- нещо като обект и субект 
на документите - как в ка-
чеството си на тези две 
функции виждате истори-
ята в ново време?

- За разлика от изследо-
вателите на Античността 
и Средновековието, които 
боравят с няколко десетки 
или стотици, но във всич-
ки случаи краен брой изво-
ри, историците на новото 
време трябва да се справя-
ме с планини от документи, 
чието изчитане е физически 
невъзможно. Само за илюс-
трация ще отбележа факта, 
че в системата на държав-
ните архиви в страната се 
съхраняват 94 линейни ки-
лометра документи. Това от 
само себе си налага друг тип 
работа с източниците, пред-
полага дискурсивен подход 
към тях и към самите из-
следователски теми и из-
исква други интерпретатив-
ни стратегии. Разбира се, 
като ръководител на архив-
ната институция тази плани-
на от документи може само 
да ме радва и усилията ни 

за непрекъснатото обогатя-
ване на Националния архи-
вен фонд с нови документи 
продължават да бъдат една 
от основните ни грижи.

- Кой или по-точно кои 
за Вас са най-впечатля-
ващите архивни докумен-
ти, с които сте работили? 
А коя, според Вас, е най-
странната тема, по която 
е работено в читалните на 
архивите?

- Много е трудно сред това 
изобилие от архивни доку-
менти да бъдат посочени 
най-впечатляващите. Може 
би, ако трябва все пак да от-
говоря на въпроса Ви, най-
вълнуваща е срещата с до-
кументи, които за първи път 
попадат в ръцете на архиви-
ста. Например такъв беше 
случаят преди две години, 
когато се направи пълна 
паспортизация на фонда от 
старопечатни  еврейски кни-
ги и документи, съхраняван 
в Централния държавен ар-
хив. При работата с една от 
тях от XVII век, издадена във 
Виена, дървената й корица 
се сцепи и за огромна наша 
изненада отвътре се показа 
по-стар кирилски текст от 

XVI в., използван за уплът-
няване на подвързията. Ето 
тази възможност за неочак-
ван, изненадващ досег с ми-
налото, с неизвестни факти 
и обстоятелства, съставля-
ват най-вълнуващата част 
от нашата професия. 

А що се отнася до най-
странната тема, като пуб-
лична институция при нас 
идват и немалко странни 
хора. Една от тях заяви, че 
работи по темата за извън-
земните в България и за ог-
ромна моя изненада ми съ-
общи, че намира много инте-
ресни неща по вълнуващата 
я тема в нашите архиви.

- Как се развива архив-
ната система? На 9 юни се 
отбелязва международ-
ния ден на архивите, как-
ва е Вашата равносметка 
и как бихте развили мо-
тото, под което протича 
тазгодишният празник „В 
подкрепа на архивите”.

- Може би трябва първо да 
споменем, че на тази дата 
отбелязваме учредяването 
на Международния съвет 
на архивите, създаден през 
1948 г. От 1960 г. българските 
архиви членуват в тази ор-
ганизация. Празникът е от-
носително нов – за първи 
път той се отбелязва през 
2008 г. и за повечето архив-
ни институции естествено се 
превърна в повод за равно-
сметка. Тазгодишното мото, 
обявено от МСА, реферира 
не толкова към финансова, 
а преди всичко към общест-
вена подкрепа на това, кое-
то правят архивите по све-
та. Става дума за подкрепа 
с дарения на ценни докумен-
ти и документални масиви, 
които да придобият публич-

ност, за медийна подкрепа 
и популяризация на мисия-
та на архивистите и на съх-
раняваните ценни докумен-
ти и т.н. 

Що се отнася до нашата 
равносметка – твърде само-
доволно би било да се хва-
лим, но струва ми се, няма-
ме основания да се сраму-
ваме. От началото на тази 
година започнахме работа 
по голям проект с европей-
ско финансиране за въвеж-
дането на електронното ар-
хивиране в държавните ин-
ституции, а впоследствие и 
в архивите. Така се опитва-
ме да бъдем в крак с голя-
мата дигитална трансфор-
мация в документооборота. 
Свидетели сме на процес на 
бърза замяна на традицион-
ните хартиени документи с 
електронни такива и от нас 
зависи да гарантираме тях-
ното съхранение за следва-
щите поколения. Подготвя-
ме и проект по т. нар. Нор-
вежка програма, свързан с 
дигитализацията на редки и 
ценни документи. 

- Опишете ни процеса 
на дигитализация на ар-
хивните документи и как-
во представлява плат-
формата „Архивите го-
ворят” в сайта на ДА „Ар-
хиви”.

- Дигитализацията е една 
от нашите стратегически 
цели. През изминалите ня-
колко години беше свърше-
на огромна работа и при-
ключи дигитализацията на 
описите. Става дума за око-
ло 5, 6 млн. записи, които са 
достъпни през Информаци-
онната система на държав-
ните архиви. Паралелно 
върви и планов процес по 
дигитализация на особено 

ценните документи и на про-
токолите на местните орга-
ни на власт и управление 
от Освобождението насам. 
Към настоящия момент ди-
гиталният архив е с прибли-
зителен обем от около 25 ТБ 
и включва около 500 000 ди-
гитални изображения. Това 
не включва документите от 
платформата „Архивите го-
ворят”, за която ме питате. 
Тя представлява съвкупност 
от дигитални тематични ко-
лекции, между които и фо-
тоархив, артархив, тема-
тични сайтове за войните и 
т.н. Тя е и най-посещавана-
та дигитална платформа на 
архивите. 

- Достъпни ли са архи-
вите за българите и за 
чужденците?

- Разбира се, че са дос-
тъпни, стига те да разбират 
български. Това е голям про-
блем, тъй като огромната 
част от съхраняваните при 
нас документи са на българ-
ски език. Разбира се, диги-
талните изображения дават 
някои възможности за че-
тене, но проблемът с ези-
ка си остава най-сериозна-
та бариера пред ползване-
то на българските архиви от 

чужденци.
- Какви грижи се пола-

гат за съхраняване на до-
кументалното богатство 
на България?

- Съхраняването на доку-
ментите е една от основни-
те ни задачи. Действител-
но, това изисква огромен 
финансов ресурс, който не 
сме в състояние да осигу-
рим изцяло. Има европей-
ски и световни стандарти на 
съхранение, които предпис-
ват не по-висока от 18 гра-
дуса постоянна температу-
ра, не повече от 55% влаж-
ност, постоянна слаба осве-
теност и т. н. За съжаление 
повечето ни хранилища не 
могат да отговорят на тези 
стандарти, но все пак се оп-
итваме да ги спазваме при 
най-старите, редки и цен-
ни документи. Проблемът е 
свързан и с обстоятелство-
то, че парите, които държав-
ният бюджет отпуска за из-
дръжка, са непроменени от 
2014 г. насам, а всички ви-
дове енергоносители и кон-
сумативи поскъпнаха. Има, 
разбира се, и доста други 
проблеми, но на днешния 
ден не би трябвало да се 
оплакваме.

- Какви са европейските 
предизвикателства пред 
българските архиви?

- Всъщност, те са не само 
европейски, а и световни 
предизвикателства пред ар-
хивите. Аз вече споменах 
част от тях. Съвременници 
сме на гигантска техноло-
гична трансформация, коя-
то подменя изцяло хартиен-
ия документооборот с елек-
тронен и пред нас стои зада-
чата да съхраним тези доку-
менти за идните поколения. 
В живота навлиза ново ди-
гитално поколение млади 
хора, които нямат нито тър-
пението, нито настройката 
за физически досег с доку-
ментите и за дълго и неясно 
по резултати дирене. Това 
вече е валидно дори за из-
следователите. Те стигат 
само до дигитализирания 
документ и през него рекон-
струират минала реалност. 
Затова става все по-важно 
процесът на дигитализация 
да продължи с неотслабва-
ща сила. Разбира се, не по-
малко важно е да съхраним 
качествено и надеждно и 
хартиените документи, със-
тавляващи документалната 
памет на нацията. 
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11-14 ЮНИ 2021 15Доц. Михаил Груeв завършва история в Софий-

ския университет. Преподавател в СУ „Климент 
Охридски“ по съвременна българска история и 
етнология на етническите групи, бил е ръководи-
тел на Катедрата по история на България в Исто-
рическия факултет. От 5 март 2015 г. е председа-
тел на Държавна агенция “Архиви”.

През 2021 г. отбелязваме 70 години на българ-
ските архиви – с издаването на Указ №515 на Пре-
зидиума на Народното събрание от 10 октомври 
1951 г. се създава Държавният архивен фонд и 
се поставя началото на организираното архивно 
дело в България.

На 9 юни отбелязахме Международния ден на 
архивите и това бе един от поводите да го по-
търсим за мнение.

Събеседник

Доц. Михаил Груев:

Опитваме се да бъдем в крак  
с дигиталната трансформация 

• Електронният ни архив е с приблизителен 
обем от около 25 ТБ и включва около 500 000 
дигитални изображения
• Трябва да съхраним хартиените документи 
на нов носител за идните поколения 



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Мария, как се чувства-
хте като част от юбилейния 
спектакъл за 50-ата годиш-
нина на ППМГ?

- Изключително благодарна 
съм на директора Красимир 
Стоянов за поканата, на за-
местник-директора Соня 
Димова и учителя по инфор-
матика Весела Вангелова, ко-
ито се свързаха с мен и с ко-
ито обсъждахме подробнос-
ти около концерта. Соня и 
Веси са завършили същата 
гимназия и чудесно разбира-
ха всичките ми притеснения 
и вълнения, спомените ми… 
Получи се истински спекта-
къл и мила среща, не само с 
моите собствени преподава-
тели, но и с бъдещето ни – де-
цата, които завършват или се 
учат днес в любимото учили-
ще. Случи се и така исканата 
от мен приемственост - бях на 
сцената сред деца на мои съ-
ученици. Всички се събрахме 
след концерта и едва се раз-
делихме късно вечерта. Най-
вълнуваща беше срещата с 
учителите ни, които не бяхме 
виждали десетки години. Така 
се разприказвахме, че ни за-
ключиха в Летния театър.

- С какво свързвате гим-
назията? Какво Ви даде, на 
какво Ви научи тя?

- Животът ми е свързан с 
хора, завършили гимнази-
ята. Колегите ми от „Мери 
Бойс Бенд“ - Илиян Георгиев 
и Мирослав Мутафчиев, кой-

то е и мой съпруг, също са 
завършили там. Удивително 
е как човек съумява да по-
строи живота си, целия си 
свят около мястото, в което 
пребивава, където учи! Аз бях 
във втория випуск от експе-
рименталния тогава прием в 
гимназията с изпит след шес-
ти клас – една година по-ра-
но. На следващата година, ко-
гато беше същинското канди-
датстване, влязох отново там 
с максимален брой точки от 
олимпиадата по математика. 
През всичките пет години в 
гимназията учех сред наис-
тина отлични математици. 
Високото ниво безспорно се 
дължеше на изключителната 
ни учителка по математика 
– Йорданка Станчева, с коя-
то имахме часове всеки ден. 
Възхищавахме се на умение-
то й да бъде винаги в конди-
ция, целенасочена и устре-
мена… Така ни респектира-
ше, че никой не смееше да 
отиде без домашно или уп-
ражнение. Понякога даваше 
повече от 100 задачи за ден. 
Сборниците на Константин 
Петров ги минавахме буквал-
но първите седмици… И тога-
ва се започваха едни зада-
чи от олимпиади в Москва, 
едни чудеса… Случвало се 
е да решаваме някоя зада-
ча дни наред! Остава за до-
машно и на другия ден отно-
во никой не я е решил, и пак 
остава…, докато не се поя-
ви „светлина в тунела“. Така 
ни възпитаваше другарка-
та Станчева. Бях убедена, че 
може да реши всяка зада-
ча и това създаваше около 
нея някакъв тайнствен оре-
ол, усещане за свръхчовек, 
когото не искаш да разоча-
роваш и от когото дори те е 
страх. Само като те стрелне 

с този проницателен поглед… 
и веднага си представяш, че 
следващата задача от олим-
пиада в Москва ще я реша-
ваш пред всички на дъска-
та… Често прекаляваше със 
забележките за герданчета-
та, маникюрите, дължините 
на полите и бретоните ни, но 
тогава това явно беше задъл-
жително. Протестът и ропта-
енето срещу безсмислените 
ограничения и общия „враг“ 
сякаш още повече ни спло-
тяваха. Имахме чудесни вза-
имоотношения със съучени-
ците ми – истински, открити, 
нормални човешки отноше-
ния! Гимназията ми даде при-
ятелства за цял живот, упори-
тост и свободомислие, и оно-
ва пагубно желание да реша 
всяка задача, да се справя с 
всеки проблем, да се опит-
вам винаги да докарам не-
щата докрай!

- Какво Ви накара да 
обикнете ППМГ?

- Обичах времето със съуче-
ниците си. С Мария Иванова 
и Милена Андонова – моми-
четата, с които съм седяла на 
един чин в гимназията, бяхме 
неразделни. И до ден днешен 
сме много близки. Всички ние 
още тогава усещахме, че хо-
рата, които ни преподават, са 
истински загрижени за нас – 
всеотдайни и взискателни в 
работата си, но и окуража-
ващи и мотивиращи ни да се 
развиваме в различни посо-
ки. В онези години задължи-
телно се ходеше на първи, че 
и на втори кръг на олимпиа-
дите по математика, физика и 
химия. Допълнително се явя-
вах и на тези по литература и 
философия. Имахме чудесни 
учители. Бяхме сред първите 
випуски на любимата ми ис-
торичка Варя Паскалева, ко-

ято и днес е учител в ППМГ 
„Акад. Никола Обрешков“. 
В началото по български 
ни преподаваше известни-
ят бургаски литератор Тодор 
Борисов, а после – поетът 
Борис Бухчев. Аз също пи-
шех стихове. Мои публика-
ции излизаха в списание 
„Родна реч“ и в бургаската 
преса. Всички преподавате-
ли и съучениците ме подкре-
пяха. Благодарение на клас-
ната ни Динка Хараламбиева 
и съпруга й започнах да по-
сещавам поетичния кръ-
жок на Николай Искъров. 
По това време сътрудничех 
в младежкото предаване на 
Радио Бургас, под вещото ръ-
ководство на журналистката 
Румяна Емануилиду, която ми 
възлагаше репортерски зада-
чи, имах и авторски рубрики. 
Така постепенно творческото 
начало и любовта към слово-
то надделяха над математика-
та и в мен се оформи жела-
нието да продължа образо-
ванието си с литература, да 
уча филологическа специал-
ност в Софийския универси-
тет. От срещите си с толкова 
интересни личности разби-
рах колко е важно да пишеш 
и говориш красиво, когато об-
щуваш с хората. Може да си 
много умен, но, ако не успе-
еш да се изразиш подобава-
що, как светът ще разбере и 
хареса гениалните ти идеи?! 
Е, и тогава мислите ми не ос-
танаха задълго неразгадани… 
Никога няма да забравя как 
веднъж нашата „желязна лей-
ди“ – другарката Станчева, ме 
спря в коридора и по майчин-
ски нежно ме посъветва пак 
да си помисля за предсто-
ящото кандидатстване, защо-
то с български език и лите-
ратура в Софийския универ-
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Мария Мутафчиева – Мери е вокал и автор на песните на една от най-популяр-
ните и обичани български групи – “Мери Бойс Бенд“. Завършила е ППМГ „Акад. 
Н. Обрешков“ в Бургас, след което специалността „Славянски филологии“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Свири от шестгодишна възраст на пиано. В нейна ви-
зитна картичка се превръща тоталният хит „Непознати улици“, който е поместен 
в учебник по музика за първи път през 2008-ма. През 2017-а и 2018-а в учебници 
по музика влизат и песните „Дългият път към дома“ и „Слънчогледите“. „Мери 
Бойс Бенд“ е повече от 25 години на музикалната сцена, с множество студийни 
албуми и концерти зад гърба си. Носител е на музикални награди и номинации 
за песните, текстовете и албумите си, както и на призовете "Най-добра група 
1996" и "БГ Група 2012". През 2012-а излиза нова, презаписана версия на кул-
товия албум „Непознати улици“, както и стихосбирка на Мария Мутафчиева с 
това име. Тя започва да провежда и Национален поетичен конкурс за гимна-
зисти. През последните години работи по свой солов албум.

Преди няколко дни Мери се върна в родния Бургас специално за юбилейния 
концерт по повод 50 години от създаването на Математическата гимназия, ко-
ято е завършила. На събитието в Летния театър се представиха талантливи би-
вши и настоящи възпитаници, гости и приятели на елитното училище. Бяха по-
канени ученици и учители от различни поколения. Мария Мутафчиева – Мери:

Мери по време на концерта

С любимите си учители Чанко Жеков и Тодор Пенчев



ситет тогава се влизаше из-
ключително трудно, а с ма-
тематика биха ме приели на-
всякъде. Загриженост, под-
крепа, човечност, интелект, 
вдъхновение, приятелство, 
отдаденост… Толкова мно-
го неща ме караха да оби-
чам ППМГ!

- Споделете най-яркия 
си спомен от живота Ви в 
гимназията!

- За първи път засви-
рих в група именно в 
Математическата гимназия. 
Бях в 8-ми клас. Красимир 
Тенев от 10-и клас дойде 
един ден. Беше чул, че свиря 
на пиано и ме покани да оти-
да на прослушване за група-
та на гимназията. Трябваше 
да науча Can’t Let You Go 
на Rainbow. Хубаво, ама аз 
до този момент бях свирила 
само класика, по ноти… Да 
„извадя“ песен ми се стру-
ваше непосилна задача. Не 
знаех какво да правя и по-
звъних в Дома на НХК на учи-

телката си по пиано, която 
за щастие беше още на ра-
бота. Милата Тонка Бонева 
веднага откликна и след ми-
нути вече прекосявах центъ-
ра на Бургас с касетофон в 
ръка. Когато й обясних каква 
задача имам и й пуснах пе-
сента, тя се хвана за глава-
та (нали се сещате как поч-
ва всичко – с безкомпромис-
но соло на орган). След чу-
дене и маене се разбра, че 
това ще отнеме много вре-
ме и ще трябва да продължа 
сама. И аз – веднага обратно 

вкъщи. Тон по тон на пиано-
то – нотирах и научих всич-
ко. На другия ден официал-
но ме взеха на клавишните в 
групата. Започнахме репети-
ции в Актовата зала на учи-
лището. Изпълнявахме люби-
мите си български и светов-
ни хитове. Преподавателят 
ни по пеене – Тодор Пенчев, 
беше ръководител, застъп-
ник и най-голям наш под-
дръжник. Беше издействал 
училището да купи озвучи-
телна апаратура, барабани, 
кийборд, усилватели за ки-
тарите, стойки и микрофони. 
Свирехме на всевъзможни 
събития, ученически фору-
ми и конкурси. По това вре-
ме повечето училища си има-
ха групи и бяхме приятели с 
тях. Станахме част от музи-
кантската общност в Бургас. 
По-късно мястото ми в гру-
пата на гимназията зае моят 
съученик Илиян Георгиев. 
На концерта по повод наше-
то завършване, с новата си 

китара се появи Мирослав 
Мутафчиев – бивш възпита-
ник на ППМГ и тогава студент 
във Военновъздушното учи-
лище в Долна Митрополия. 
След година-две, вече в 
София, тримата засвирихме 
заедно и създадохме „Мери 
Бойс Бенд“. 

- Разкажете забавна 
случка от гимназиалния 
си живот!

-  Когато  влязох  в 
Математическата, учител-
ката ни по физическо Радка 
Стойкова веднага ме раз-
позна, че живея в съсед-
ния блок. Още първите дни, 
бяхме излезли в едно голя-
мо междучасие с другата 
Мария, с която тогава седя-
хме на един чин и се бяхме 
сприятелили… Другарката 
Стойкова се провикна през 
двора: „Мария, я елате две-
те Марии тука! Тебе те знам… 
Я да видя нейните крака!“ И 
в този момент, пред всички, 
повдигна високо учениче-
ската престилка на Адаша. 
Умряхме от срам! Цялата 

гимназия се беше изсипала 
навън и ни се струваше, че 
само нас гледа. А другарка-
та Стойкова продължаваше: 
„Добре! Взимам ви и двете в 
мажоретния състав! След ча-
совете – за проба на унифор-
мите и репетиция, че нямаме 
време!“. Оказа се, че голяма 
филмова продукция ще сни-
ма учениците от гимназията, 
а мажоретният състав тряб-
ва да присъства в няколко 
сцени. Бяхме освободени от 
училище и марширувахме из 
центъра на града. Имахме и 
снимачни дни с ученическо 
облекло по „Богориди“. По-
късно, когато гледах фил-
ма „Левакът“, напразно се 
опитвах да се разпозная в 
тълпата. 

- Какъв съвет бихте дали 
на сегашните ученици? 

- Не пропилявайте време-
то, прекарано в училище, а 
общувайте пълноценно със 
своите съученици и учите-
лите – неслучайно сте точно 
с тях в този период от вре-
ме! Учете, четете, спорете, 

черпете с гигантски шепи от 
пълноводната река на позна-
нието… Отстоявайте позици-
ите си, защитавайте идеите 
си, пазете всяка мечта… Кой 
знае, може някой ден да се 
впуснете в осъществяването 
й! Имате цял един прекрасен 
живот време! Бъдете здрави 
и благословени! 

-  Какво е за Вас 
Бургас?

- Родният ми град, домът 
ми, най-любимото ми място… 
Връщам се винаги, когато 
мога, с удоволствие и любо-
питство каква ли нова атрак-
ция ще открия, или пък ново 
кътче в парка, някоя нова 
цветна градинка дори… Сега 
не ми се тръгва… Спасява 
ме само мисълта, че съвсем 
скоро ще се върна, защото 
с „Мери Бойс Бенд“ ще сви-
рим наблизо - на 30 юни къс-
но вечерта, на открита сце-
на до бар „Ботаник“. Ще по-
срещнем заедно първото 
юлско утро на изключител-
но красиво място на брега 
на любимото море.
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Животът ми е свързан  с хора, завършили Математическата 
гимназия в Бургас 

„Тя ми даде приятелства за цял живот, 
упоритост и свободомислие, и онова пагубно 
желание да реша всяка задача, да се справя  
с всеки проблем, да се опитвам винаги  
да докарам нещата докрай“, спомня си 
известната певица, която е сред учениците, 
завършили елитното училище

Р е п у б л и к а   б ъ л г а Р и я
ОблаСТEН упРаВиТел 

На ОблаСТ буРгаС

РеШеНие № РД – 09 - 18
бургас 7.06.2021 год.

С писмо вх.№08-00-452/25.05.2021 
г., кметът на община Царево е сезирал 
Областния управител на област Бургас 
с молба да бъде предприета „спешна 
мярка“ по смисъла на чл.5, параграф 5 
от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Евро-
пейския парламент и на Съвета на Ев-
ропа от 23 октомври 2007 г., състояща 
се в пряко възлагане извършването на 
обществена услуга за превоз на пътни-
ци по автобусни линии София – Царево 
(МР 2101), София – Царево (МР 2202), 
София – Ахтопол (МР 2102) и София – 
Синеморец (МР 2101) от републикан-
ската транспортна схема от квотата на 
община Царево.        

Видно от гореизложеното писмо и 
приложените към него доказателства, 
Община Царево е предприела дейст-

вия по стартиране на процедура по 
чл.19 от Закона за автомобилните пре-
вози (ЗАП), като за целта на основа-
ние чл.19 ал.6 от ЗАП е уведомила и 
ИА „Автомобилна администрация“. В 
отговор в общинска администрация 
Царево е постъпило писмо вх.№12-01-
64(1)/12.03.2020 г., от изп. директор на 
ИА „АА“, съгласно което след извърше-
на проверка за съответствието с изис-
кването на чл.16 ал.4 от Наредба  № 2 
от 15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и 
за осъществяване на обществени пре-
вози на пътници с автобуси е установе-
но, че всички МР от квотата на община 
Царево следва да бъдат коригирани.  

В тази връзка с писмо наш вх.№08-
00-395/26.04.2021 г. кметът на общи-
на Царево е изпратил искане за про-
мени  в маршрутни разписания №2101 
по линията София–Синеморец, №2102 
по линията София–Ахтопол и №2202 
по линията София–Царево от Републи-
канската транспортна схема изпълня-
вани от квотата на община Царево и 
отправяне на мотивирано предложе-
ние за утвърждаването им до Минис-
търа на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията. Пред-
ложението е разгледано на заседание 
на назначената със заповед №РД-10-
109/02.06.2021 г. на Областен управи-

тел на област Бургас, областна транс-
портна комисия. 

Като взех предвид обстоятелството, 
че към настоящия момент посочените 
автобусни линии са част от действа-
щата републиканска транспортна схе-
ма, договорите за изпълнението на ус-
лугата – обществен превоз са с изте-
къл срок, както и че за приключване на 
процедурата по възлагане на превозите 
се изисква процедурно време, считам 
че съществува непосредствен риск от 
прекъсване изпълнението на важна об-
ществена услуга по смисъла на чл. 5, §5 
от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Евро-
пейския парламент и на Съвета на Ев-
ропа от 23 октомври 2007 г. Съгласно 
посочения текст, в случай на прекъс-
ване на услугите или на непосредствен 
риск от такова прекъсване, компетент-
ния орган може да предприеме спешна 
мярка във вид на пряко възлагане или 
формално съгласие за удължаване на 
обществена поръчка за услуги. Следва 
да се отбележи, че съгласно Регламен-
та възлагането или удължаването чрез 
спешна мярка, не следва да надвиша-
ва две години.                      

Предприемането на спешната мярка 
е с цел да не бъде прекъсвано транс-
портното обслужване на населението 
по горецитираните маршрутни разпи-
сания по автобусни линии София – Ца-

рево, София – Ахтопол и София - Сине-
морец, докато възложителят - община 
Царево проведе процедурата по възла-
гане на превозите.  

Предвид гореизложеното и на осно-
вание чл. 16д, ал.6 от Наредба № 2 от 
15.03.2002г. за условията и реда за ут-
върждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени прево-
зи на пътници с автобуси, във връзка с 
чл.5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 
г. на Европейския парламент на Съвета 
на Европа от 23 октомври 2007 г. 

РеШиХ:
ДаВаМ СъглаСие за прилагане 

на спешна мярка чрез пряко възлага-
не извършването на обществена услу-
га за превоз на пътници по автобусни 
линии София – Царево, София - ахто-
пол и София – Синеморец за след-
ните маршрутни разписания от РТС, 
изпълнявани от квотата на община 
Царево: София – Царево (МР 2101), 
София – Царево (МР 2202), София – 
ахтопол (МР 2102) и София – Сине-
морец (МР 2101) за срок от 6 (шест) 
месеца, считано от момента на влиза-
не в сила на решението. 

В срока на разрешителното, следва 
да бъде завършена процедурата по За-
кона за обществените поръчки или За-
кона за концесиите за възлагане на из-

вършването на обществен превоз на 
пътници по горепосочените автобусни 
линии при условията и реда определени 
с Регламент (ЕО) № 1370/2007г. на Ев-
ропейския парламент на Съвета на Ев-
ропа от 23 октомври 2007 г. и Раздел І 
от Наредба №2/15.03.2002 г. 

Решението следва да се публикува 
в един местен и един национален еже-
дневник, както и да се съобщи на Кмета 
на община Царево по реда на АПК. 

На основание чл. 16д, ал.8 от На-
редба №2 от 15.03.2002 г. за услови-
ята и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с ав-
тобуси, решението подлежи на обжал-
ване от всяко заинтересовано лице  в 
14-дневен срок от публикуване на ре-
шението.

Възлагам на Мария Тепавичарова – 
главен експерт в отдел „КАК“ да орга-
низира съвместно със специалист „Чо-
вешки ресурси“ – Стела Кючюкова 
обявяване на настоящото решение съ-
гласно чл. 16д ал.7 от Наредба №2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и 
за осъществяване на обществени пре-
вози на пътници с автобуси.                 

МАРИЯ НЕЙКОВА /п/ не се чете.
Областен управител на област Бургас

Със съученици и учителката Йорданка Станчева (в средата до Мери), която е преподавала 1570 часа по 
математика на певицата

Мери на пост пред Пантеона с моряшка униформа



Георги РУСИНОВ

Бургаският футболен 
клуб „Свети Никола“ 
направи необходимото 
да завърши отличния 
сезон с хубава победа 
над „Левски“ (Кру-
мовград). Момчетата 
на Павлин Ковачев иг-
раха бараж за класи-
ране в Трета лига и с 
победата над „Левски“ 
на практика си осигу-
риха класиране. Пред-
седателят на УС на клу-
ба Павлин Ковачев 
обаче взе решение от-
борът да не участва в 

по-горния футболен еше-
лон. Пред „Черноморски 
фар“ той заяви, че причи-
ната е липса на финанси-
ране.

„Победихме в баража, но 
се отказваме от участие, 
тъй като нямаме финанси-
ране, с което да се издър-
жаме във Трета лига. Няма 
смисъл да правим празни 
работи. В случая „Левски“ 
(Крумовград), които побе-
дихме, имат проект, орга-
низация и финансиране и 
няма смисъл да им спъва-
ме на тях участието. Зато-
ва ще влязат на наше мяс-
то. Иначе в мача ги побе-
дихме с 4:2. Без трима ти-
туляри, но все пак ги побе-
дихме. Отборът им иначе 
не е кой знае какво, но как-
то казах, имат проект и те-
първа при тях нещата ще 
се развиват“, обясни той.

На въпроса колко пари 
трябват на отбор в Трета ли-
га, за да има смисъл да участ-
ва, Ковачев отговори:

„Както казах и в предишно 
интервю пред медията ви – 
на нас за участие в Трета ли-
га ни трябват минимум 
200 000 лева. И това е абсо-
лютният минимум, с който по-
скоро ще живуркаме, откол-
кото да правим нещо. Тряб-
ва да има тренировки, а ние 
нямаме собствена база. 
Трябва да плащаме наеми. 
Така, че както виждате, труд-
но щеше да е“.

Решението на председате-
ля на УС на „Свети Никола“ 
е предизвикало реакции у хо-

ра от отбора.
„Еднолично го взех реше-

нието, макар и да ми се раз-
сърдиха няколко човека, но 
имам право. Само аз финан-
сирам отбора – аз намирам 
парите, влагам и лични сред-
ства. Така че никой няма пра-
во да ме упреква, че съм за-
явил отказ за Трета лига“, ка-
за Ковачев.

Какво предстои за следва-
щия сезон, той още не знае.

„Финансирането ни през 
следващия сезон ще е кол-
кото и в момента, ако изоб-
що има сезон. Може и да не 
участваме, ако не се запази 
отборът“, завърши председа-
телят на УС.

CтРа НИ ца 18 11-14 юНИ 2021

Юношите старша възраст на „Черноморец“ по-
ставиха началото на победната серия на клуба за 
настоящия сезон в родната водна топка. Те из-
воюваха бронзовите медали от държавното пър-
венство за мъже U19, решителните срещи от ко-
ето се играха във Варна.

Успехът донесе 51-ви трофей във витрината 
на СКВТ „Черноморец“, който със сигурност ня-
ма и да е последен за 2021 г.

В малкия финал за бронза момчетата на тре-
ньора Петър Йонов победиха „Аква Спорт“ с ка-
тегоричното 12:6 /2:2; 2:0; 2:3; 6:1/. Ден по-рано в 
полуфинала срещу „Черно море“ бургаският тим 
отстъпи с гол пасив – 13:14 /3:3; 4:4; 2:3; 4:4/. 

За голмайстор на държавното първенство за 
възрастта бе отличен Виктор Узунов. 

Титлата спечели „КПС Варна“, който във фи-
нала победи „Черно море“ с 10:6, а преди това се 
справи и с четвъртия в класирането „Аква Спорт“ 
с 15:7.

Този уикенд, на 12 и 13 юни, предстоят да се 
изиграят мачовете от Суперфинала на държав-
ното първенство за мъже. На полуфинала в съ-
бота „Черноморец“ излиза срещу „Аква Спорт“, 
другата двойка е „Локомотив НН“ – ЦСКА. В не-
деля са мачът за 3-4 място и финалът за титла-
та. Двубоите са на плувен комплекс „Приморски“ 
във Варна. 

51-ви трофей за 
ватерполния „Черноморец“

Чф

ФУтБОЛ

„Свети Никола“ си спечели участие в Трета  
лига, но се отказва - няма финансиране

„Черноморски фар“

Над 80 състезатели от цяла България 
ще се включат в Републиканското със-
тезание по подводни спортове „Злат-
ният делфин 2021“, което ще се прове-
де на 12 и 13 юни, събота и неделя, на 
басейн „Флора“.

Организатори са Морски клуб „При-
ятели на морето-Бургас“ и Българска-
та национална асоциация по подводна 
дейност със съдействието на Община 
Бургас.

До участие се допускат състезатели 
от учебни водолазни центрове, водо-
лазни и плувни клубове, професионал-
ни водолази, а също и индивидуални 
участници.

Разпределени са в 4 възрастови гру-
пи:

А – момичета и момчета, родени 2010 

година и по-малки;
В – момичета и момчета, родени 2008-

2009 година;
С – момичета и момчета, родени 2005-

2006-2007 година;
D – жени и мъже, родени 2004 годи-

на и по-големи.
Официалното откриване е в събота в 

12:00 часа. Веднага след това започват 
плувните дисциплини в различните въз-
растови групи (200 метра плуване с 
плавници на повърхността, 100 метра 
плуване с апарат под вода, 25 и 50 ме-
тра апнея).

Класиралите се на първите три мес-
та по възрасти получават медали, гра-
моти и купа „Емил Попов“ – за ком-
плексно класиране.

Във втория състезателен ден – неде-
ля, началото е в 9:00 часа с дисципли-
ната 100 метра с препятствия – дайвинг 

–D (за сертифицирани водолази, плав-
ници-стерео, промишлен или свободен 
образец съгласно КМАС). 10:30 часа е 
началото на надпреварата на 300 ме-
тра комбинирано – дайвинг – D (за сер-
тифицирани водолази).

В 11:30 часа започва дисциплината 
„Търсене на предмети при нулева ви-
димост“ - D (за сертифицирани водола-
зи) - Купа „Жан Тушанов“, (плавници – 
стерео, промишлен или свободен обра-
зец съгласно КМАС).

Награждаването ще се проведе меж-
ду 12:00 и 13:00 часа. Отличилите се ще 
получат медали, купи и предметни на-
гради.

Главен съдия на Републиканското 
състезание по подводни спортове 
„Златният делфин 2021“, което се про-
вежда за шести път, ще бъде Чавдар 
Кумчев.

Тази година се проведе по-
редното издание на Междуна-
родния благотворителен тур-
нир на „Свети Никола“. Цел-
та му винаги е била събрани-
те от участие и дарения сред-
ства да отидат в помощ на де-
ца на загинали служители от 
системата на МВР. Организа-
тор е Павлин Ковачев, който 
коментира пред „Черномор-
ски фар“ впечатленията си от 
тазгодишното издание.

„Много съм доволен от тур-
нира, защото гостите ни ос-
танаха доволни от организа-
цията. От всички съм получил 
благодарност. Съжалявам, че 
можеше още два отбора да 
има на турнира, но колегите 
от Румъния имаха 6 човека с 
ковид, а колегите от Сърбия 
имаха среща на много висо-
ко ниво. Иначе трима генера-
ли трябваше да дойдат. Така 
че от 24 заявени отбора оста-
наха 22“, посочи той.

Ковачев е доволен, че тази 

година 16 деца ще получат по 
710 лева от събраните от учас-
тниците средства.

„Още тази седмица ще за-
почнем да ги раздаваме на 
майките. Има едно детенце в 
Елхово, което е при баба си 
и дядо си, тъй като и майка 
му, и баща му са покойници. 
Там ще отида лично аз да му 
ги занеса в неделя“, добави 
организаторът. 

Всички участници са полу-
чили награди, иначе големи-
ят победител е румънски от-
бор.

„Те са традиционно силен 
участник и ходят и по други 
състезания. Имаше и поляци, 
които за пръв път участват, а 
са ходили и на турнир в Ма-
йорка, който е много високо 
ниво. Всички обаче са съглас-
ни, че никъде не са виждали 
такава приятелска атмосфе-
ра и обещаха, че догодина пак 
ще дойдат“, каза още Кова-
чев.

ПЛУВаНЕ

З А П О В Е Д
№ 268 / 10.06 .2021 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА ,чл.35 ал.1 от 
ЗОС , чл.88 от НРПУРОИ , протоколно решение № 81 при-
ето на 10-то заседание на Общинския Съвет гр.Сунгур-
ларе , проведено на 23.07.2020 г. и решения № 158 и 
№ 162 приети на 19-то заседание на Общинския Съвет 
гр. Сунгурларе, проведено на 19.05.2021 г.

З А П О В Я Д В А М :
І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг 

с явно наддаване за продажба на недвижими имоти част-
на общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.
Бургас,както следва:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 7330 кв.м., със-
тавляващ УПИ І квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4041/05.12.2019 г., при начална цена 52044.00 
лв. без ДДС /Петдесет и две хиляди четиридесет и чети-
ри лева без ДДС/;

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейност площ 9310 кв.м., съста-
вляващ УПИ ІІІ квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4043/05.12.2019 г., при начална цена 66102.00 
лв. без ДДС /Шестдесет и шест хиляди сто и два лева 
без ДДС/;

3. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се гр. Сунгурларе, а именно: терен за производ-
ствени и складови дейности с площ 9690 кв.м., съста-
вляващ УПИ ІV квартал 115 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4044/05.12.2019 г., при начална цена 68800.00 
лв. без ДДС /Шестдесет и осем хиляди и осемстотин ле-
ва без ДДС/;

4. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен терен за 
производствени и складови дейности с площ 3194 кв.м., 
съставляващ УПИ V квартал 115 по ПУП на града, акту-

ван с АЧОС № 4045/05.12.2019 г., при начална цена 
22678.00 лв. без ДДС /Двадесет и две хиляди и шест-
стотин седемдесет и осем лева без ДДС/;

5. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5404 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІІІ квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4049/05.12.2019 г., при начална цена 38368.00 
лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и триста шестде-
сет и осем лева без ДДС/;

6. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 8727 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІV квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4050/05.12.2019 г., при начална цена 61963.00 
лв. без ДДС /Шестдесет и една хиляди и деветстотин 
шестдесет и три лева без ДДС/;

7. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5475 кв.м., със-
тавляващ УПИ V квартал 116 по ПУП на града, актуван с 
АЧОС № 4051/05.12.2019 г., при начална цена 38873.00 
лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и осемстотин се-
демдесет и три лева без ДДС/;

8. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 4411 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІ квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4052/05.12.2019 г., при начална цена 31319.00 
лв. без ДДС /Тридесет и една хиляди и триста и девет-
надесет лева без ДДС/;

9. Недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 5289 кв.м., със-
тавляващ УПИ VІІ квартал 116 по ПУП на града, актуван 
с АЧОС № 4053/05.12.2019 г., при начална цена 37552.00 
лв. без ДДС /Тридесет и седем хиляди петстотин петде-
сет и два лева без ДДС/.

10.Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в с. Садово, а именно: терен с площ 980 
кв.м., съставляващ УПИ Х квартал 27 по ПУП на селото, 
актуван с АЧОС № 1724/11.11.2005 г., при начална це-
на 4733.00 лв. без ДДС /Четири хиляди седемстотин три-
десет и три лева без ДДС/.

11. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а именно: 
терен с площ 898 кв.м., съставляващ УПИ ХІІ в квартал 
33 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 2807/26.03.2012 
г., при начална цена 4118 лв. без ДДС /Четири хиляди 
сто и осемнадесет лева без ДДС/.

12. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а именно: 
терен с площ 1159 кв.м., съставляващ УПИ ХІІІ в квар-
тал 33 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 
2808/26.03.2012 г., при начална цена 5314 лв. без ДДС 
/Пет хиляди триста и четиринадесет лева без ДДС/.

 13. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в землището на гр. Сунгурларе, обл.Бургас, 
а именно: поземлен имот с площ 1193 кв.м., съставля-
ващ имот с идентификатор 70247.57.66 по кад. карта на 
града, актуван с АЧОС № 4208/06.10.2020 г., при начал-
на цена 670 лв. /Шестстотин и седемдесет лева /.

 ІІ. Утвърждавам тръжна документация за всеки имот 
по-отделно съдържаща : заявление за участие , заявле-

ние за липса на задължения към Общината, декларации 
-2 броя , проекто – договор, копие от скица, копие от 
акт за собственост, копие от лицензирана оценка , ко-
пие от заповедта за търга и копие от решение на Общин-
ския съвет

 ІІІ . Цена на един комплект тръжни документи 0,2 % 
от стойността на началната тръжна цена на обекта , не 
по-малко от 50 лв. без ДДС, съгласно приложение по чл. 
47, раздел ІІІ точка 2 от Наредба за определяне и адми-
нистриране на местните такси и цени на услуги на тери-
торията на Община Сунгурларе, платими в касата на Об-
щината и се получават в стая № 23, І-ви /над партер/ 
етаж на Община Сунгурларе.

 ІV. Депозитна вноска за участие в търговете е 10% от 
началната тръжна цена на всеки имот и се внася в каса-
та на Общината или по банков път по сметка BG 86 UN-
CR 70003321757314 , Уникредит Булбанк АД :UNCRB-
GSF

 V. Оглед на имота – предмет на търга се извършва 
всеки работен ден с

представител на общината , след закупуване на тръж-
ната документация.

 VІ.Търгьт ще се проведе на 02.07.2021 г. от 10.00 ча-
са в заседателната зала на Общината, І-ри /над пар-
тер/.

 VІІ.Документи за участие в търга се приемат до 12.00 
часа на 01.07.2021 г. в деловодството на Община Сун-
гурларе , партерен етаж, в запечатан непрозрачен плик 
, адресиран и подпечатан.

 VІІІ. Собствеността върху предмета на търга се прех-
върля след окончателното заплащане на предложената 
цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2 от НОР-
МДТ на Община Сунгурларе , стойността на разходите , 
направени от Общината за изготвянето на оценките , пла-
тими в седемдневен срок от датата на получаване на пис-
мено уведомление , с което му предлага сключването на 
договор.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ: п
Кмет на Община Сунгурларе

Отборът на полицията 
надви „Левски“ 
(Крумовград) с 4:2

Над 80 плувци се включват  
в състезанието „Златният делфин 2021“

16 деца ще получат по 710 
лева от благотворителния 

турнир на клуба
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ОБЯВА

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.61,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Кмета на  Община Приморско със Заповед №385/07.06.2021г. открива проце-
дура по провеждане на   публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти  в   гр. Приморско  частна собственост на Об-
щина Приморско, както следва :

№ 
по 

ред

Вид на обекта Местонахождение Площ Срок Начална це-
на в лв. без 

ДДС

Депозит 
за участие

1 Билетна каса №1
в Автобусен терминал
Приморско

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

3  кв.м за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
383,25 лв.
Месечен на-
ем- 31,94 лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

2 Билетна каса №2
в Автобусен терминал
Приморско

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

3  кв.м за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
383,25 лв.
Месечен на-
ем- 31,94 лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

3 Билетна каса №3
в Автобусен терминал
Приморско С ДОГОВОР 
ДО 09.07.2021

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

 3  кв.м за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
383,25 лв.
Месечен на-
ем- 31,94 лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

4 Билетна каса №5
в Автобусен терминал
Приморско 

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

3 кв.м. за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
383,25 лв.
Месечен на-
ем- 31,94 лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

5 Билетна каса №6 
в Автобусен терминал
Приморско

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

3 кв.м за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
383,25 лв.
Месечен на-
ем- 31,94 лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

6 Билетна каса №7 
в Автобусен терминал
Приморско

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

3 кв.м. за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
383,25 лв.
Месечен на-
ем- 31,94 лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

7 Кафе-еспресо с бар 
в Автобусен терминал
Приморско

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

66 кв.м за период 
от 5 (пет) 
години

Год.наем- 
8 431,50 лв.
Месечен на-
ем- 702,63 
лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

8 Тоалетни помещения
в Автобусен терминал
Приморско

Част от сграда с идентификатор  58356.503.275.2 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІ, кв.2 
„б” по плана  на гр.Приморско, част от сграда на Автобусен тер-
минал-Приморско. АЧОС №3370/10.09.2019 година

24 кв.м за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
3 066,00 лв.
Месечен на-
ем - 255,50 
лв.

10 % от
началната  тръж-
на
цена  без ДДС 
за 1 година

9 Магазин за промишлени стоки 
№3 в партерния етаж на  трие-
тажна жилищна сграда  в гр. 
Приморско на ул. Трети март 
№69, състоящ се от търговска 
зала, склад, преддверие със са-
нитарен възел

ПИ с идентификатор 58356.503.380.1.8, целият  с площ от 
41,50 кв.м.,Самостоятелен обект Магазин за промишлени сто-
ки №3, граници на имота: 58356.503.380.1.7, 58356.503.380.1.9, 
под обекта: няма, над обекта: 58356.503.380.1.4, 58356.503
.380.1.3,58356.503.380.1.2 по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на гр.Приморско, с номер по регулационен 
план на гр.Приморско: УПИ ІV-487 в кв.39”б” по регулацион-
ния план на гр.Приморско, АЧОС №1793/26.03.2014г.

41,50 
кв.м.

за период 
от 3 /три/ 
години

Год.наем-  
5 301,63 лв.
Месечен на-
ем- 441,80

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

10 Магазин за промишлени стоки 
№4 в партерния етаж на  трие-
тажна жилищна сграда  в гр. 
Приморско на ул. Трети март 
№69, състоящ се от търговска 
зала, склад, преддверие със са-
нитарен възел

ПИ с идентификатор 58356.503.380.1.9, целият  с площ от 
58,91 кв.м.,Самостоятелен обект Магазин за промишлени сто-
ки №3, граници на имота: 58356.503.380.1.8, ,под 
обекта:няма,над обекта: 58356.503.380.1.4, 58356.503.380.1.3 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.При-
морско, с номер по регулационен план на гр.Приморско: УПИ 
ІV-487 в кв.39”б” по регулационния план на гр.Приморско, 
АЧОС №1794/26.03.2014г.

58,91 
кв.м.

за период 
от 3 /три/ 
години

Год.наем-  
7 525,75 лв.
Месечен на-
ем- 627,15 
лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

11 Помещение, находящо се на 
втори етаж в масивна двуетаж-
на сграда за търговия  с адми-
нистративен адрес: гр. Примор-
ско, ул. „Трети март” №31 

Част от сграда с идентификатор  58356.506.367.1 по КККР на 
гр. Приморско, одобрен със Заповед №РД-18-106/09.12.2008г. 
на ИД на АГКК, със стар идентификатор на  имота УПИ ІІІ, кв.23 
по плана  на гр.Приморско. 
АЧОС №1568/31.05.2012 година

38 кв.м. за период 
от 3 /три/ 
години

Год.наем-  
4 854,50 лв.
Месечен на-
ем- 404,54 
лв.

10 % от
началната  тръж-
на цена  без ДДС 
за 1 година

Търгът ще се проведе на 22.06.2021 г., час на отваряне -10.30 часа, в административната сграда на  -  Община  Приморско, на адрес: 
гр.Приморско, ул. „Трети март” № 56.  

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, със собствен превоз 
на кандидата и в присъствието на представител на Община Приморско. 

Документация за участие в търг се закупува от деловодството на Община Приморско , на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март”№56, 
всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация – 50.00 лв.(Петдесет лева), платими на касата на Община Приморско.
Заявления за участие в търг се подават в деловодството но Община Приморско, лично или от упълномощени представители, в запеча-

тан плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.
Крайният срок  за  закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 21.06.2021г.
Крайният срок за подаване на предложенията за участие в търга е до 17.00 часа на 21.06.2021г.
Пълният текст на Заповедта може да бъде открит на интернет адрес: www.primorsko.bg

1911-14 юни 2021

Чф

З А П О В Е Д
№ РД-09-609/08.06.2021г.

гр. Камено

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве-
ност, чл. 76, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.4 и чл. 72, ал.1 от НРПУ-
РОИ и решение на Общински съвет – Камено по т. 20 от Протокол 
№ 18 от 15.04.2021г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продаж-

ба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както 
следва:

1. ПИ с идентификатор 80916.50.55, в местността „Свети Ге-
орги“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чер-
ни връх, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 477 477 кв.м., 
с начин на трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орни-
ца)“; АЧОС № 1 985/04.04.2019г.

Начална тръжна цена – 343 780.00 (триста четиридесет и три 
хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, съгласно експерт-
на оценка.

Стъпка за наддадаване 10 % от началната тръжна цена – 34 
378.00 (тридесет и четири хиляди триста седемдесет и осем) ле-
ва.

Предложенията за наддаване в търга не могат да бъдат по-мал-
ки от 10 % от първоначалната тръжна цена.

Депозит за участие в търга е в размер на 34 378.00 (тридесет и 
четири хиляди триста седемдесет и осем) лева.

II. Търгът за продажбата на ПИ с идентификатор 80916.50.55, 
в местността „Свети Георги“, по кадастрална карта и кадас-
трални регистри на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас, це-
лият с площ 477 477 кв.м., с начин на трайно ползване „Неиз-
ползвана нива (угар, орница)“, ще се проведе в гр. Камено в 
сградата на общинска администрация Камено на 30.06.2021 г. 
от 10:30 часа.  

III. Условия за участие: в търга могат да участват физически 
лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Тър-
говския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна документация за 
участие в търга: Тръжната документация за участие в търга се по-
лучава в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. “Освобож-
дение” № 101 в Центъра за услуги и информация на гражданите, 
всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа до 29.06.2021 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 лв. с вклю-
чен ДДС, платими в брой на касата на Общината.

V. Условия за плащане на депозита: плащанията се извърш-
ват в български левове по банкова сметка на Община Камено – 
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ІBAN: BG 40 BPBІ 7937 33 KA225801, 
ВІC: BPBІBGSF.

VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена в общи-
ната и на интернет страницата на Община Камено – www.kameno.
bg 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 
29.06.2021г. от 09:00 до 16:00 часа, с представител на Община-
та, след представяне на платежен документ за закупена тръжна до-
кументация и предварителна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация: 
- Заявление за участие – образец; 
- Декларация, че участникът не е лишен от право да упражнява 

търговска дейност;
- Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятелност;  
- Декларация, че участникът е запознат с регламента за участие 

в търга; 
- Декларация за оглед на имота; 
- Декларация – съгласие за ползване на лични данни; 
- Регламент за участие; 
- Проект на договор за покупко-продажба; 
- Решение на общински съвет; 
- Препис от настоящата заповед;
- Акт за общинска собственост;
- Скица на недвижимия имот;
- Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, непрозрачен 

плик, върху който се посочват имената на физическото лице, ЕГН, 
съответно наименованието на търговеца, Единния идентификаци-
онен код (ЕИК), както и обекта, за който кандидатства. Докумен-
тите се подават до 16:00 часа на 29.06.2021 год. в Община Каме-
но, като в запечатания плик се слагат следните задължителни до-
кументи за участие: 

- Заявление за участие;
- Документ за заплатен депозит за участие; 
- Документи, установяващи самоличността на участника. Кога-

то участникът е физическо лице се представя копие от лична кар-
та. Когато участникът е юридическо лице се представя  документ 
за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. Допустимо е 
представяне на извадка от електронната страница на Търговския 
регистър на Агенция по вписванията. 

- Декларация – 5 броя по образец; 
- Документ за закупена тръжна документация; 
- Наддавателно предложение (цена), което се поставя в отделен, 

запечатан, непрозрачен плик, подписан и надписан от кандидата 
с посочване на имената му, както и обекта, за който кандидатства. 
(Наддавателното предложение представлява посочване на броя 
на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде 
увеличена, както и посочване цифром и словом на конкретно 
предложената цена). За валидно се приема наддавателно предло-
жение, с което е направена поне една стъпка, над началната цена. 
Всяко предложение, представено в незапечатан плик или което не 
съдържа изискуемите данни е недействително. 

- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участ-
ва чрез пълномощник. Копие от личната карта на пълномощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се проведе 
на 07.07.2021г. от 10:30 часа. Закупуване на документи, внасяне 
на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг 
се извършва до 16:00 часа на 06.07.2021г., по реда указан в на-
стоящата заповед.

 Настоящата Заповед да се публикува в местен ежедневник, на 
страницата на Общината в интернет и да се обяви на видно място 
в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издава-
не.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ  /П/          
Кмет на Община Камено 

Заповедта е обявена на таблото за обяви на 08.06.2021г.

8120 гр. Камено, ул. „Освобождение“ №101
тел. 05515/ 3008; факс 05515/ 2480

e-mail: obshtina@kameno.bg  www.kameno.bg

На осн. Заповед № 51 от  9 юни   2021 
год. на и.ф. Адм. ръководител- Председа-
тел  на  Районен съд-Малко Търново Чан-
ко Петков

РАЙОНЕН СЪД - МАЛКО ТЪРНОВО
О Б Я В Я В А

КОНКУРС  за длъжността 
„Съдебен секретар“  – 1  щатна бройка.

Минимални изисквания към кандида-
тите за заемане на длъжността: степен 
за завършено образование-средно; много 
добра компютърна грамотност,  отлични 
познания по стилистика, правопис, грама-
тика, пунктуация, познания по общи дело-
водни техники, работа с офис оборудва-
не, способност за работа с интернет при-

ложения, работа с граждани и в екип.
Необходими документи за кандидат-

стване: заявление за участие в конкурс; 
автобиография; копие от лична карта; ко-
пие от диплома за завършена степен на 
образование; копие от документи удосто-
веряващи трудов стаж; медицинско свиде-
телство; декларация по чл.136 от ПАС; де-
кларация по чл.137, ал.2 от ПАС във връз-
ка с чл.107а, ал.1 от КТ; други свидетел-
ства, сертификати и документи, които до-
казват квалификацията и уменията на кан-
дидата, свързани със заемане на длъжност-
та.

Минимален размер на основното тру-
дово възнаграждение: съдебен секретар- 
827,00  лв .

Начин на провеждане на конкурса:  

І етап- по документи; ІІ етап- практически 
изпит; ІІІ етап събеседване.

Място на подаване на документите: 
всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в 
сградата на Районен съд-Малко Търново, 
ул. „Райна Княгиня“ 3, ет. 2, ст. 22, адм. 
секретар.

Срок за подаване на документите: 30 
– дневен срок, считано от деня, следващ 
датата на публикуване на обявата във в-к 
„Черноморски фар“.

Подробна информация за обявения кон-
курс  е публикувана на сайта на съда: 
https://mtarnovo-rs.justice.bg и на табло-
то за обяви в сградата на Районен съд-
Малко Търново, ул. „Райна княгиня“ № 3. 
За справки   тел.: 05952 36 52; 0879 
252 403.



„Черноморски фар“

Фестивалът ЕXIT, едно 
от най-мащабните и по-
сещавани музикални съ-
бития в Европа, празнува 
своята 20-а годишнина то-
зи юли в емблематичната 
за него Петроварадинска 
крепост в Нови Сад. От-
личен два пъти за „Най-
добър голям европейски 
фестивал” и с 200 000 по-
сетители на издание, EXIT 
вече е истинска музикал-
на институция, която не 
само привлича фенове 
от цял свят, но има сила-
та и влиянието да откри-
ва и утвърждава нови та-
лантливи съвременни му-
зиканти и групи.

„От самото начало бъл-
гарската публика е една 
от най-многобройните на 
фестивала EXIT. Ето за-
що решихме да дойдем в 
България. Радваме се и 
се гордеем, че SUNLAND 
става част от семействo-
то на EXIT и това лято ще 
празнуваме и ще прегър-
нем живота след всичко, 
случило се през послед-
ните 15 месеца. Емоция-
та и енергията ще бъдат 
невероятни и ще бъде за-
помнящо се изживяване“, 
каза Душан Ковачевич, 
основател и главен изпъл-

нителен директор на EXIT 
фестивала.

Две седмици след фес-
тивала в Нови Сад, Сър-
бия, световни музикални 
звезди и български изпъл-
нители ще взривят плажа 
„Перла“ край Приморско 
с тридневен музикален 
маратон – SUNLAND, кой-
то ще бъде съпътстван от 
многобройни допълнител-
ни активности и преживя-
вания. Българското изда-
ние на ЕXIT – SUNLAND – 
обещава да пренесе у нас 
неповторимия дух на ори-
гиналното събитие и да 
превърне плаж „Перла“ 
в най-важната парти точ-
ка на Черноморието то-
ва лято. В самия му раз-
гар – между 29 и 31 юли 
– SUNLAND ще предло-
жи завършено денонощ-
но преживяване за музи-
калните фенове. 

За решението на орга-
низаторите да изберат 
именно България за нова 
сцена на световния фес-
тивал повлиява и висока-
та оценка на Перла като 
отлична локация с подхо-
дящи природни и инфра-
структурни дадености за 
развитието на музикално 
събитие.

Организатор от българ-
ска страна е компания-
та “Баштаг”: хората, кои-
то седят зад легендарния 
Баш бар, едно от най-ем-
блематичните места на 
Черноморието през по-
следните няколко години. 
Компанията продължава 
своето развитие с проду-
цирането и организация-
та на фестивала.

„Погрижили сме се за 
комфорта на всеки по-
сетител – капацитетът на 
местата е над 15 000, сце-

ните ще бъдат 4, осигурен 
е мащабен паркинг и уни-
кална VIP зона, в която 
гостите могат да се насла-
дят на кулинарните изку-
шения на шеф Андре То-
кев“, коментира Лъчезар 
Захариев, собственик на 
„Баштаг“. 

Партньор на фестива-
ла в България е Светов-
ната здравна организа-
ция, UNICEF и Европей-
ската комисия в България 
като част от кампанията 
„Прегърни живота“, коя-
то има за цел да насър-
чи ваксинирането срещу 
COVID-19. 

П о в е ч е  и н ф о р -
мация:  h t tps: / /www.
f a c e b o o k . c o m /
events/164478995632372

https://sunlandfestival.
com/

instagram.com/sunland.
festival/
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Приморско става точка  
на фестивала EXIT

Жаклин НОТЕВА

100-годишният вестник „Черноморски фар“ 
попадна сред топ 5 на колажите за проф. 
Тодор Кантарджиев. Причината за класа-
цията е пенсионирането му като директор 
от Националния център за заразни и пара-

зитни болести. Там той прекарва повече от 
3 десетилетия, но за обществото стана по-
знат през 2020-а с началото на пандемията 
от ковид. Професорът бе част от Национал-
ния оперативен щаб (НОЩ) и с редица не-
гови медийни изяви и изказвания стана из-
вестен сред народа.

По повод пенсиониране-
то му от бТВ са направили 
класация с петте топ кола-
жа, които българският ко-
медиен гений роди. В един 
от тях на кадър са и два-
ма журналисти от „Черно-
морски фар“, които носят 
шапки от вестници. Малко 
необичайно, но това все 
пак бе част от празнични-
те събития на вестника по 
случай 100-годишния юби-
лей на медията през сеп-
тември миналата година. 
В едно от тях репортери-
те на медията заедно с 
деца и работници в бурга-
ско читалище правиха та-
ка любимите на всички ед-
но време шапки от вест-
ници. Събитието бе отра-
зено както във вестни-
ка тогава, така и на елек-
тронния ни сайт. Именно 
от faragency.bg неизвес-
тен гений е взел снимка-
та, където Георги Русинов 
и Михаил Колев позират с 
деца и жените от читали-
щето, и я е ползвал за ко-
лаж с професора. 

Както се вижда от кола-
жа, на един от многото бри-
финги на НОЩ, фотограф е 
уловил Кантарджиев в миг 
на невнимание, когато е 
вдигнал маската си на гла-
вата и така досущ наподо-
бява шапка от вестник. В 
колажа е сложена репли-
ката му „Искам да носите 
маски“, а снимката с коле-
гите ни е под нея. 

Пенсионирането на 
проф. Кантарджиев пре-
дизвика реакция сред об-
ществото дали е правил-
но, или не.

„Черноморски фар“  
сред топ 5 на колажите  
за проф. Кантарджиев
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