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Ударът с БГ туристите по 
Черноморието няма да се повтори

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“ ще излезе на 22 юни
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Жители на 
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Единственият 
ни враг  
е хаосът

4 30 незаконни лодки 
бяха открити  

на плажа в квартала

4 Жрици на любовта 
са извозвани до 

плавателните съдове
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Георги РУСИНОВ

Досущ като сомалий-
ски пирати роми от квар-
тал „Победа“ са напра-
вили опит да се качат на 
кораб, изчакващ на рейд 
във водите край Комлука. 
Единственото изключение 
е, че родните морски бан-

дити не са реагирали аг-
ресивно, когато са били 
разкрити от екипажа, за 
разлика от сомалийските 
си колеги, които почерни-
ха не едно и две моряшки 
семейства през годините, 
атакувайки кораби.
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1 Недко Георгиев, балетист:

Балетът е движение във 
времето и пространството

Кешан, Енез и Ерикли  
не са вече загадка
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Ударът с българските туристи по 

Дона МИТЕВА

Миналогодишният филм 
с българските туристи, ко-
ито наводниха Черномори-
ето, няма да се повтори, 
отчаяни са туроператори и 
хотелиери.

В средата на юли голяма 
част от хотелите в При-
морско и Китен нямат сво-
ите клиенти, дори някои 
още не са отворили. Дори 
и само за почивните дни 
пак няма голямо оживле-
ние.

„По мои наблюдения и 
разговори с хора от При-
морско тази година сезо-
нът особено за българите 
тръгва много трудно. Вче-
ра говорих с една жена, 
която отдава четири стаи 
от къщата си. Миналата го-
дина бяха непрекъснато 
заети. Тя самата бе изне-
надана от сезона. За това 
лято до момента има само 
две резервации“, казва 
Тонка Вълчева, екскурзо-
вод.

„По-скоро лошото време 
през юни е фактор, който 
влияе на българите да не 
предприемат почивка на 
море. А и да не забравяме, 
че по традиция нашенецът 
взема отпуска края на юли 
и целия август. Миналата 
година туристопотокът към 
Южното Черноморие се 

отприщи втората полови-
на на юли. Сега мога да 
кажа, че има движение на 
чуждестранни туристи – 
поляци, чехи. 

Има и движение на бъл-
гари, но не се разбира да-
ли това са работници, кои-
то се наемат по хотелите, 
собственици на апарта-
менти, защото в последно 
време много хора от въ-
трешността на страната 
закупиха жилища по море-
то или пък са просто ту-
ристи“, казва Люба Желе-
ва, директор дирекция „Ту-
ризъм, европейски фондо-
ве и програми“ в Примор-
ско.

Обяснението на хората 
от бранша обаче отива по-
далеч от лошото време 
през юни. То насочва вни-
мание към големите опаш-
ки за Гърция. Разхлабва-
нето на мерките в южната 
съседка пренасочва или 
по-точно връща българите 
на гръцкото море. Онези, 
които миналата година ня-
маше как да отидат там и 
дойдоха на Българското 
Черноморие, сега отново 
се връщат в Гърция. 

До дни се очаква да 
тръгнат полетите от столи-
цата до друга любима за 
българите дестинация – 
Анталия, Турция.

„В момента обстановка-

та е тегава“, твърди Янчо 
Янков, собственик на хо-
тели „Еос I” и „Еос II” в Ки-
тен. „Персоналът е повече 
от  туристите. В базата 
имаме 50 стаи, а само две 
са заети. Докато имам по-
дписани 23 трудови дого-
вора, защото не мога да 
чакам да се отприщи пото-
кът и тогава да назнача-
вам персонал“, казва той. 

Към причините за липса-
та на българи по морето 

хотелиерът добавя и фа-
кта, че децата още са на 
училище. „Децата са ва-
жен фактор за определяне 
отпуската  на едно семей-
ство. Лошото време също 
влияе. И тези гости, които 
бяха дошли - една част за-
ради дъждовете си тръгна-
ха“, казва Янков. Той до-
бавя, че като цяло резер-
вации за юли и август има, 
но на този етап се усеща 
отлив. Надеждата е, че с 

навлизането в активния 
сезон  ще се навакса.

„Миналата година сезо-
нът бе много добър за нас, 
защото границите бяха за-
творени и българите почи-
ваха при нас. Сега грани-
ците са отворени и те оти-
ват там, където са почива-
ли и преди години“, допъл-
ва хотелиерът.

„Убеден съм, че това ля-
то ще загубим голяма част 
от българските туристи за-

Георги РУСИНОВ

Жителите на бургаския квартал 
„Долно Езерово“ са поискали гро-
бищният парк да бъде разширен. 
Това пише общинският съветник 
Васил Иванов. Младият бесепар 
посочва, че е получил отговор от 
Община Бургас по въпроса, с кое-
то му се отговаря, че след изчерп-
ване на свободните места в гроби-
щето на Долно Езерово, ще се 
ползва това в Меден рудник, което 
ще обслужва и Долно Езерово. 
Иванов добавя, че това не е реше-
ние на проблема. 

„В квартал „Долно Езерово“ има 
два гробищни парка, отдалечени 
на около един километър един от 
друг и има възможност те да бъдат 
слети посредством закупуване или 
отчуждаване на частен поземлен 
имот с идентификационен номер 
07079.6.31 със статут на земедел-
ска земя и така да се реши про-
блема за по-дълъг период от вре-
ме. Предвид сериозността на про-
блема инициирах подписка, която 
над 700 жители на квартала под-
крепиха с искане за разширяване 
на гробищния парк и която съм 
приложил“, пише Иванов в доклад-
ната.

Затова предвид гореизложеното 
той предлага Общински съвет – 
Бургас да даде разрешение на Об-
щина Бургас да стартира процеду-
ра за придобиване на въпросния 
поземлен имот. Освен това адми-
нистрацията трябва да предприе-
ме действия по разширяването на 
гробищния парк, както и да изгра-
ди инфраструктурата нужна за то-
ва. Средствата за това да бъдат 
заложени в Бюджет 2022.

4 Мнозина се връщат по 
курортите в Гърция

4 Опашките по КПП-тата 
не ги плашат

Дона МИТЕВА

Търговският директор на „Про-
мет Стил“ ЕАД Веселин Соколов 
презентира пред посланика  на Ру-
мъния в България Н. пр. Бръндуша 
Йоана Предеску дейността на 
предприятието, което представля-
ва, подчертавайки, че северната 
ни съседка е техен основен търгов-
ски партньор. Това стана на сре-
щата, организирана от Търговско-
индустриалната камара, в рамките 
на нейната визита в Бургас.

Посланик Предеску подчерта, че 
Бургас е първият град, извън сто-
лицата, който посещава, и това е 
благодарение на почетния консул 
на Румъния в Бургас Евгения Попе-
ску. Румънската гостенка бе при-
дружавана от първия секретар на  
посолството  Аурелия Домините-
ану.

Поздравления към високите гос-
ти поднесе председателят на ТИК 
Жорж Дерелиев, а неговият за-
местник Видка Вълчева представи 

региона и дейността на камарата. 
Тя не пропусна да анонсира и по-
следния проект, по който камарата 
работеше в сътрудничество и с ру-
мънски партньори „Устойчива аг-
ро-търговска мрежа в Черномор-
ския басейн“.

Наред с това, че „Промет Стил“ 
реализира оборот над 100 милиона 
долара с Румъния, Соколов поста-
ви и проблема, че често камиони-
те, с които се извозват арматурни-
те профили, чакат ден-два на Ду-
нав мост, за да преминат граница-
та. Той коментира и това, че липс-
ва централизирана система за ло-
гистика на фирми от двете страни 
на границата.

Посланик Предеску каза, че е за-
позната с проблема на границата и 
се ангажира да спомогне за конта-
кта между двете митнически и гра-
нични власти, за да се подобри тра-
фика и темпа на преминаване. „За-
позната съм с опашките на Гюргево 
- Русе. Ще направя запитване към 
граничните и митническите власти“, 

каза тя.
Що се отнася до 

липсата на възмож-
ност за създаване на 
преки контакти меж-
ду фирми от България 
и Румъния посланик 
Предеску опроверга 
това твърдение, обяс-
нявайки, че има две 
българо-румънски 
търговски камари – 
едната в София, дру-
гата в Русе, които 
осъществяват подоб-
на логистика. Тя се 
ангажира да предос-
тави координатите на 
тези камари на инте-
ресуващите се бур-
газлии. Препоръча 
им да станат членове на една от 
двете организации. 

Своя бизнес с по няколко изре-
чения представиха също Йордан 
Костадинов, който се занимава с 
пречистване на води и въздух и 

има лаборато-
рия, и Стела 
Д е р е л и е в а , 
представител 
на софтуерна 
компания, коя-
то работи по 
обществени по-
ръчки и ев-
р о п р о е к т и . 
Младата дама 
анонсира ра-
ботата по про-
ект на Асоциа-
цията на индус-
триалния капи-
тал – разработ-
ка на система 
за отчитане на 

сивата икономика в рамките на 
цяла Европа, също така строите-
лен софтуер – за дигитализация на 
процеса и не на последно място 
разработката на ветеринарен соф-
туер, който има възможност да се 
внедри  в селското стопанство. 

Посланик Предеску коментира 
намерението си да се направи ма-
щабен икономически форум, в 
който да участват представители 
на бизнеса от двете държави.

Домакините я поканиха да се 
върне отново в Бургас и тогава да 
има възможност да разгледа фир-
мите и предприятията на място, 
запознавайки се от първо лице с 
работата им.

Гостите разгледаха новата биб-
лиотека, където се състоя среща-
та и направиха комплименти за 
сградата. „Щастлива съм, че съм 
тук. Виждайки библиотеката раз-
бирам, че живеете в град, който 
инвестира в хората“, подчерта 
Предеску.

Камиони с арматурни профили 
чакат до два дни на Дунав мост 

Миналото лято бе пълно с БГ-туристи и в Слънчев бряг. Ето сега каква кар-
тина рисува в социалната мрежа нашенец: 

„То било много хубаво на нашето море без туристи.
Водата хладка, но чиста. Пясъкът все така ситен. Слънцето галещо нежно. 

Чистота по алеите за пример, макар и да не разбирам какво си говорят хигие-
нистите.

Страхотно обслужване в работещите хотели. Призрачнотъмни хотели с пар-
кирани отпред по 1-2 луксозни автомобила. 

Безумни стоки, по-зле от тези в секънда, по отворените сергии. Отвратител-
но обслужване в супермаркетите, където 1,5 л вода гони 2 лева. И то от моми-
чета на по 18-25 г.

Цените до 10-и бяха едни, днес са различни. Нощувка за двама в 4* хотел ол 
инклузив беше 86 лв, днес е 176! 

Не ми се мисли какви ще са през юли и август.
Ама по алеите вечер и кучета няма. Чат-пат само котки. Черни!“

В Долно Езерово 
искат разширяване 
на гробищния парк

Бургаски бизнесмен поиска съдействие 
от румънския посланик на среща 

Снимка за спомен с посланик Предеску

Търговският директор на „Промет Стил“ 
ЕАД Веселин Соколов разговаря с посла-
ника на Румъния



"ЧЕР НО МОР СкИ фАР" ЕАД 
Издател: 

Димитър Николов 

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

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

"Черноморски фар" е 
учредител и член на 
Български медиен 
съюз (БМС)

Репортери и редактори: 0878/424676 • Кореспондент: Айтос 0558/2-35-27 • Реклама: Директор 0897 546 055 
Счетоводство: 056/82 54 35 • Телефон за реклама: 056/ 82 54 35, 0878 424 698

АДРЕС НА РЕДАкцИяТА:
ул."Милин камък" 9, ет.3 

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

info@faragency.bg

Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Георги РУСИНОВ

Досущ като сомалийски 
пирати роми от квартал 
„Победа“ са направили оп-
ит да се качат на кораб, из-
чакващ на рейд във водите 
край Комлука. Единстве-
ното изключение е, че род-
ните морски бандити не са 
реагирали агресивно, кога-
то са били разкрити от еки-
пажа, за разлика от сома-
лийските си колеги, които 
почерниха не едно и две 
моряшки семейства през 
годините, атакувайки кора-
би. 

Случаят предизвика про-
верка от страна на област-
ния управител проф. Ма-
рия Нейкова, тъй като за 
отправна точка на набези-
те е използван плажът в 
„Победа“, който е изклю-
чителна държавна соб-
ственост и защитена тери-
тория. Областният управи-
тел издава заповедта 
вследствие на проведено 
извънредно заседание на 
Съвета за сигурност на 
„Пристанищен район Бур-
гас“, на което е предоста-
вена информация, че върху 
плажната ивица има неза-
конно разположени рибар-
ски лодки и постройки, а 
плажната ивица е обсипа-
на с отпадъци. Констати-
ран е и опит, който не е из-
олиран случай, от неиз-

вестни лица с лодка да се 
качат на борда на кораб, 
намиращ се на рейд в Бур-
гаския залив.

Инцидентът е от минала-

та седмица, разказа ръко-
водителят на отдел „Сигур-
ност“ и офицер по сигур-
ността на пристанищния 
район Георги Георгиев по 
време на проверката на 
плажа. По брега и в море-
то са открити общо 30 лод-
ки, повечето от които неза-
конни. 

„В нощта на 6-и срещу 
7-и юни, понеделник, в мал-
ките часове, неустановени 
към момента лица с лодка 
с извънбордов двигател се 
насочват към рейда, къде-

то корабите изчакват да 
влязат в пристанището. 
Опитали са да се качат на 
кораб, който е бил на рей-
да, но вахтеният и екипа-
жът са ги установили и са 
прекратили качването. 
Лодката след това се е из-
теглила насам. Няма арес-
тувани. Това става в много 
ранни часове. Информаци-
ята я получава трафик ку-
лата вероятно от капитана 
на кораба или моряк. Орга-
ните на реда са уведоме-
ни“, разказа още офицерът 

по сигурността на приста-
нищния район.

Георгиев добави, че има 
и други инциденти с кора-
би през годините, но пове-
чето се случвали вече в 
района на пристанищата, 
когато корабите са акости-
рали за товаро-разтовар-
ващи дейности. 

„Имало е многократни 
опити, включително и ус-
пешни, за качване на кора-
би и извършване на краж-
би. Освен това до плава-
телните съдове са били из-

возвани проститутки от 
Комлука“, каза той и е ка-
тегоричен, че всичко е ор-
ганизирано в квартала, а 
това говори за добре орга-
низирана престъпна гру-
па.

В проверката участваха 
няколко институции – Об-
ластна дирекция на МВР-
Бургас, Зонално жандар-
мерийско управление, 
Морска администрация, 
Пристанищна инфраструк-
тура, РИОСВ, РЗИ, ИАРА и 
Община Бургас.

„Няма да толерирам сво-
еволия и погазване на за-
коните и нормативната 
уредба, касаещи имоти – 
държавна собственост. 
Проверките няма да са из-
олирани случаи, напротив, 
контролът ще се извършва 
постоянно“, увери област-
ният управител проф. Ней-
кова.

„Една част от лодките, 
разположени на брега, са 
регистрирани плавателни 
средства, които не са обез-
опасени и не домуват на 
регламентираните за това 
места. Другата част от лод-
ките са нерегистрирани, с 
неизвестен собственик и с 

неустановено техническо 
състояние и годност за мо-
реплаване, като по съще-
ство представляват изо-
ставени плавателни сред-
ства. На вода се констати-
раха общо 10 броя лодки, 
от които 6 броя без видима 
регистрация, 4 от тях с ре-
гистрация. На плажната 
ивица се констатираха об-
що 20 броя лодки, от които 
6 броя без видима регис-
трация, 13 броя с регистра-
ция и едно плавателно 
средство – само с номер 
без буквено обозначение“, 
констатираха от Областна 
администрация – Бургас 
след края на проверката. 

Лодките ще бъдат от-
странени принудително 
след надлежно уведомява-
не на собствениците по ре-
да на АПК. 

„С цел преустановяване 
на закононарушенията 
най-ефективни биха били 
прилагането на превантив-
ни действия. В тази връзка 
ще бъде засилен контро-
лът в района от Гранична 
полиция, включително и 
във вечерната част на де-
нонощието. Ще бъдат по-
ставени предупредителни 
табели, обозначаващи не-
законността на поставяне-
то на плавателни съдове 
на плажа. Собствениците 
на лодки могат да ползват 
обозначените за това зони 
в Крайморие, Сарафово, 
Ченгене скеле. С оглед на 
установеното протоколът 
от проверката ще се из-
прати на ведомствата за 
предприемане на допълни-
телни действия по компе-
тентност“, допълват още от 
Областна управа – Бургас. 

Роми тарашили кораби на рейд край Комлука

Таксата на то
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Черноморието няма да се повтори
ради това, че съседните ни държа-
ви разхлабиха мерките си навреме 
и с това отново ще ги привлекат и 
те ще се върнат там, където са по-
чивали преди ковид кризата. Вижте 
новините за опашки по границата.

Затова и толкова много настоя-
ваме да се отвори коридорът за ук-
раинците. Защото ако българите се 
оттеглят, украинците пък и руснаци-
те не дойдат – това означава, че 
просто сезонът почти е загубен“, 
казва Иван Кирязов, туроператор. 

Той допълва, че Украйна вече е 
свалила PCR-тестовете за своите 
туристи на връщане от България. 
„Сега е момента нашето правител-
ство да направи двустранно спора-
зумение, такова, каквото се напра-
ви с Румъния и да тръгне туристо-
потокът“, допълва Кирязов, подчер-
тавайки, че 68 туроператори по 
Черноморието работят с украински 
туристи.  И почти 40% от туристите 
в общините Поморие, Созопол, Не-
себър и Бургас са от Украйна.

кРИМИ

Арменец 
опита да 
подкупи 
полицаи в 
Слънчев 
бряг

56-годишен арменец 
е задържан при опит 
да подкупи полицаи в 
Слънчев бряг, съобщи-
ха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Служи-
тели на Районно упра-
вление – Несебър спре-
ли за проверка упра-
влявания от постоянно 
пребиваващия в 
Бургас арменски граж-
данин „Лексус GS 300“. 
Тогава той подхвър-
лил банкнота от 20 
лева в служебния 
полицейски автомоби-
ли, за да не му напи-
шат акт за това, че е 
шофирал без колан. 
Арменецът е задър-
жан с полицейска запо-
вед за задържане за 
срок до 24 часа. 
Работата по случая 
продължава.

Като 

сомалийсКи 

пиРати:

4 30 незаконни лодки бяха 
открити на плажа в квартала

4 Жрици на любовта са извозвани 
до плавателните съдове

Haй-гoлeмият тypoпepaтop, кoйтo 
тpaдициoннo вoди бpитaнcки 
тypиcти в Бългapия, Ваlkаn hоlidауs 
UК, oтмeня цялaтa cи чapтъpнa 
пpoгpaмa дo cтpaнaтa зa пopeдeн 
мeceц. Пъpвoнaчaлнo пoлeтитe бяxa 
cпpeни дo кpaя нa юни, нo oт пиcмo 
нa Aлeкcaндъp Cтoянoв, yпpaвля-
вaщ диpeктop нa кoмпaниятa, cтaвa 
яcнo, чe пaкeтнитe вaкaнции ce oт-
мeнят дo 31 юли.

Дpyгият гoлям тypoпepaтop ТUІ 
UК cъщo oбяви, чe нямa дa пycнe 
чapтъpитe cи дo Бългapия дo кpaя 
нa юли, кoeтo oтнoвo щe пocтaви 
тypиcтичecкия ceктop в мнoгo тpyд-

нo пoлoжeниe, зaщoтo бpитaнcкитe 
тypиcти ca ключoви зa гoлeмитe ни 
кypopти.

Cтpaнaтa ни e в жълтaтa зoнa в 
cпиcъкa нa Beликoбpитaния, кoeтo 
oзнaчaвa, чe нe e пpeпopъчитeлнo 
дa ce пътyвa дo тyк. Bcички, кoитo ce 
зaвъpнaт oт Бългapия във Beли-
кoбpитaния, тpябвa дa бъдaт кapaн-
тиниpaни. Cтpaнaтa ни ocтaвa в тaзи 
зoнa пopaди ниcкия бpoй вaкcинa-
ции. Cитyaциятa във Beликoбpитa-
ния cъщo нe e пoлoжитeлнa пopaди 
нapacтвaщия бpoй нa нoвoзapaзe-
нитe c „Дeлтa“ вapиaнтa нa бoлecт-
тa, информират от economic.bg.

Британците отмениха 
полетите и за юли

В Китен и Приморско се надяват да се повтори миналогодиш-
ния сезон, в който българите изпълниха до краен предел места-
та за настаняване



Дона МИТЕВА

В това, че в двата тран-
сгранични региона - Бургас 
и Кешан, има сходни пред-
поставки за развитие на 
туризма - красива и раз-
нообразна природа, дълги 
пясъчни плажове, природ-
ни и културно-исторически 
забележителности, влаж-
ни зони, се убеди група от 
Бургас. Тя бе съставена 
основно от представители 
на туристическия бранш, 
хора, познаващи особено-
стите на туристите и пре-
дизвикателствата да им се 
предоставят нови възмож-
ности за отдих, предвид 
променящата се ситуация, 
пряко свързана с ограни-
ченията около пандемия-

та от коронавирус.
„Алтернативни видове ту-

ризъм - предпоставка за 
повишаване устойчивост-
та на туристическия бизнес 
в трансграничния регион” е 
проект, който се изпълня-
ва от търговско-промишле-
ните палати на Бургас и 
Кешан. Двете бизнес ор-
ганизации за втори път си 
партнират успешно в реа-
лизирането на проект, це-
лящ укрепването на взаим-
ните отношения между ту-
ристическия бизнес от две-

те страни на границата, из-
граждането на устойчиви 
партньорства и подобря-
ване условията за разви-
тие на съвместни туристи-
чески дестинации.

Пътуването на бургаска-
та група бе с цел да се убе-
ди на място, че има въз-
можност да бъдат създа-
дени предпоставки за по-
вишаване устойчивост-
та на трансграничния ту-
ризъм чрез разработване 
на алтернативни туристи-
чески маршрути. Това от 

своя страна води до раз-
нообразяването на пред-
лаганите туристически ус-
луги, привличане на турис-
ти с по-широки интереси в 
различни области на при-
родата, историята и култу-
рата и удължаване на ту-
ристическия сезон – от ле-
тен, който трае 3-4 месеца, 
до превръщането му в це-
логодишен. Посетени бяха 
градовете Кешан, Енез и 
Ерикли.

Град Кешан  
е общински център

и най-големият град в про-
винция Одрин. Разположен 
е в южната й част, в близост 
до гръцко-турската грани-
ца, Егейско и Мраморно 
море, точно на пресечна-
та точка на древни пътища 

между Одрин и Гелиболу от 
една страна, и Истанбул и 
Александруполис от друга. 
През територията му пре-
минава и междуконтинен-
талният път „Дардаденил”, 
свързващ Европа с Азия и 
Бяло море. 

Околностите на Кешан 
са известни с производ-
ството на най-качестве-
ния ориз в Турция, затова 
и градът е негласно обя-
вен за столица на ориза, 
а през есента там се про-
вежда традиционният фес-
тивал на ориза.

Община Кешан притежа-
ва не само природни кра-
соти, но исторически и кул-
турни ценности, в това се 
убедиха българите, уме-
ло водени от своите дома-
кини – ръководството на 
Търговско-промишлената 
палата. 

Проф. Емел Гюлер, която 
представи забележително-
стите пред гостите, отново 
потвърди своята теза за ал-
тернативните форми на ту-
ризъм. „След пандемията 
ще осъзнаем колко необ-
ходим е този проект“, бе 
категорична тя. По нейни 
думи и в момента на раз-
хлабване на мерките вече 
се усеща засилено търсене 
не само на плаж и море, а 
и на алтернативните форми 
на туризъм, които на това 
отгоре са предпочитани от 
по-платежоспособни и ин-
телигентни туристи. 

Професор Гюлер обоб-
щи, че от турска страна има 
възможности да се разви-
ват покрайбрежен тури-
зъм, гастрономичен тури-
зъм, орнитотуризъм, култу-
рен и не на последно мяс-
то дайвинг туризъм. 
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Кешан, Енез и Ерикли  

Кулинарни изкушения, 
дайвинг и културен 
туризъм очакват 
любителите на нови 
дестинации, какъвто е 
районът на столицата 
на ориза

Общите преживявания и планове на представителите на двете търговско-про-
мишлени палати на Бургас и Кешан създадоха и нови приятелства

Новият „Марис Стоне хотел“ - отделните къщи са изградени с екологични мате-
риали

Маслиново дърво на над 700 години, което и сега е 
разлистено – част от комплекса „Марис Стоне хотел“ 



По отношение на гурме-
туризма гостите за поре-
ден път се убедиха, че съ-
седите има с какво да из-
ненадат. Освен с традици-
онните малки заведения, 
предлагащи таваджигер и 
прочутите кюфтенца, раз-
лични деликатеси от риба 
галят небцето на посетили-
те ги. Малките ресторант-
чета пък дават уединени-
ето и възможността всеки 
гост да се чувства специ-
ален. Сладкият кашкавал, 
поднесен с топка сладо-
лед, е запазена марка за 
региона, на фона на бак-
лавите, халвата и другите 
изкушения.

На вниманието на це-
нителите като хотелиера 
и ресторантьор Георги 
Тръпков и туроператори-
те Валентин Киряков и 
Яница Динева, бе предло-
жено блюдо - рибен гювеч 
от уникална риба от ре-
гиона на залива Сарос - 
морски дявол (fener baligi). 
Неповторимият вкус на 

приготвената по този на-
чин риба бе оценен от всич-
ки бургаски гости.

За ценителите на 
древността град Енез,

намиращ се на брега 
на Егейско/Бяло море и 
Марица, античен град, 
предлага обиколка по ар-
хеологически и историче-
ски места, като древната 
крепост, където могат да 
се видят пет археологиче-
ски пласта, а също така 
църквата „Св. София“, къ-
дето са използвани осо-
бени техники на градеж. 
От крепостта се открива 
прекрасна гледка към река 
Марица. 

Любопитна подробност, 
споделена от домакините 
е, че долното течение на 
Марица се е използвало 
за речен транспорт, като 
при по-голямо пълново-
дие по нея е можело да се 
стигне до Пловдив и дори 
до Пазарджик.

В другия край на Енез се 
намира Юнус Бей Тюрбе, 
което е древно тракий-
ско светилище, направе-
но на православен храм. 
Византийският манастир 
и църквата са превърна-
ти през 1456 в гробница 
на Юнус баба – командир 
на флота на Османската 
империя, чрез изменение 
на архитектурната ориен-
тация.

Най-впечатляваща за 
ценителите на археологи-
ята си остава „Крал Къзъ 
Базилика“, която специ-
алистите оприличават на 
тези в Несебър. За жа-
лост, са запазени само ос-
новите. 

За любителите на орни-
тологичния туризъм южно 
от града има езеро, къде-
то в момента се наблюда-

ва огромно ято фламинги. 
Принципно могат да се ви-
дят множество птици. 

Но най-впечатляващо 
си остава езерото Гала. 
Националният парк „Езеро 
Гала“, е защитена зона 
повече от 10 години и об-
хваща район от 15 000 
акра. През 1991 година 
5850 акра около езеро-
то са обявени за приро-
ден резерват. По-късно, 
с помощта на еколози и 
биолози, от Тракийския 
университет в Одрин съ-
действат за обявяването 
на този район в защитена 
зона и Национален парк. 
Районът е под закрила-
та на Международна кон-

венция за защита на влаж-
ните зони на Европа и 
Министерството на окол-
ната среда и горите на 
Република Турция.

В парка могат да се на-
блюдават около 163 вида 
местни птици, 27 вида пре-
летни, зимуващи в езерото 
и 90 вида пролетно-есенни 
прелетни. Срещат се над 
16 вида риби, сред които – 
бяла риба, шаран, север-
на щука, европейска зми-
орка. Гледката, която се 
открива от най-високата 
защитена част, е впечат-
ляваща. Успешен паралел 
може да се направи с бур-
гаските Атанасовско езеро 
и Вая, а също така и защи-

тена местност „Пода“, кои-
то също представляват ин-
терес не само за българ-
ските орнитолози, но са 
посещавани и от такива от 
цял свят.

Курортното  
селище Ерикли 

е разположено на зали-
ва Сарос, срещу остров 
Самотраки, на брега на 
Бяло море. Благодарение 
на своята брегова иви-
ца, солено езеро и голя-
мо разнообразие от рибни 
видове, пъдпъдъци и раз-
нообразна аквакултура, 

спортните дейности както 
над, така и в морето, то се 
радва на голям интерес от 
страна на туристите – мест-
ни и чужди.

Заливът се простира в 
най-североизточната част 
на морето между полу-
остров Галиполи и устие-
то на река Марица. И тук, 
както при Поморийското 
и Атанасовското езеро е 
развит солодобивът, а съ-
ответно и добиването на 
луга и има възможност 
да се развие лечението 
с нея.

Ареалът на Сарос е от-
далечен от индустриали-
зираните райони, чист, с 
благоприятни водни тече-
ния. Той е популярен ле-
тен курорт за вътрешен ту-
ризъм и за отдих с пясъчни 
плажове и кристално чис-
то море. Гмуркане, уинд-
сърфинг и риболов са най-
практикувани водни спор-
тове тук.

Освен нормалното нас-
таняване в хотелите или за-
купуване на апартаменти 
в затворените комплекси, 
които лятото са предпочи-
тани както от чужденците, 
така и от хора от цяла 
Турция, има и нов вид към-
пинг, изграден от контейне-
ри, луксозно обзаведени и 
с различни размери.

В  Г ь о к ч е т е п е  - 
Национален натурален 
парк, бургаската делега-
ция посети новия „Марис 
Стоне хотел“.

 Gökçetepe - Древното му 
име е Марис. Селището е 
наследено от геновезите и 
притежава замък, датиращ 
от византийско време, раз-
положен на хълм, от кой-
то се открива невероятна 

гледка към сливането на 
гората с плажа. 

Модерният комплекс 
предлага простор сред 
природата с изглед към мо-
рето. Сградите, в по-голя-
мата си част еднофамил-
ни, са построени от дър-
во и камък и се намират 
сред гора. С луксозно обо-
рудване и екологична сре-
да, те фокусираха интере-
са на българските туропе-
ратори.

Любопитна подробност, 
показана от домакини-
те бе маслиново дърво на 
над 700 ??? години, кое-
то и в момента има зеле-
ни клонки.

В обиколката на 
района на Кешан 

бяха включени и две села - 
Черибашъ и Чамлъджа. 

В първото гостите по-
сетиха една от черешови-
те градини, дали името на 
селото, а в другото, което 
се намира на 10 километра 
южно от Кешан, се насла-
диха на добре запазените 
каменни къщи и улици, как-
то и етнографската сбир-
ка. В по-голямата си част 
тя е посветена на „Нощта 
на ужасите”. 

Всяка година през яну-
ари жителите, а през по-
следните години и гости 
от цял свят, правят при-
зрачно шествие с факли 
и карнавални костюми. 
Една част от костюмите 
се пазят във въпросната 
сбирка. Домакинът Тахир 
Демирел с увлечение раз-
каза за това как в послед-
ните години при направа-
та на костюмите и маски-

те вече са включени и но-
вите технологии, докато в 
музейната сбирка се пазят 
такива като черепи на жи-
вотни, бели платна и ско-
вани ковчези, основно из-
ползвани в миналото.

След интензивната и 
многостранна програма

се затвърди становище-
то, че могат да бъдат раз-
работени и популяризира-
ни алтернативни форми на 
туризъм. 

С приключването на 
проекта се очаква да бъ-
дат създадени 4 пример-
ни маршрута, които ще се 
предлагат на туристиче-
ския пазар и ще бъдат ос-
нова за разработване на 
нови туристически услуги. 

И както проф. Емел 
Гюлер подчерта, търсене-
то на алтернативни форми 
на туризъм би могло да се 
развива през цялата годи-
на и да допринесе за по-
вишаване на финансовите 
приходи, а също така и за 
подобряване качеството на 
предлаганите услуги.
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Чф 5
не са вече туристическа загадка

АРА кюфте – малко цветно ресторантче, което впе-
чатлява с добра кухня и чудесна визия

За ценителите на археологията - „Крал Къзъ Базилика“

Къмпинг от контейнери 

Село Чамлъджа – известно с „Нощта на ужасите“

Експонати от „Нощта на ужасите“



„Разумен живот и след 12 
юли. Защото сега е неразу-
мен...

Президент, който не е 
президент, а кандидат-пре-
зидент;

Правителство, което не е 
правителство, а предизбо-
рен щаб;

Видяхме, че и най-лошият 
парламент е по-добър от то-
ва да няма парламент”.

Това каза водачът на лис-
тата на Коалиция ГЕРБ-СДС 
в Бургас Любен Дилов, кой-
то даде начало на кампани-
ята заедно с всички канди-
дати за народни представи-
тели.

Повечето от тях са млади 
и образовани хора, които 
представляват целия Бурга-
ски регион.

„ГЕРБ-СДС нямаме враго-
ве на тези избори. Нито 
противници. Единственият 
противник ни е хаосът, кой-
то е на път да парализира 
държавата. Чиновниците не 
работят, а треперят да не 
попаднат по ударите на ло-
кални и национални венде-
ти;

Най-важните ни кратко-
срочни задачи - Планът за 
възстановяване и устойчи-
вост, например, е жертва 
на постоянни прекроява-
ния, без всякакво публично 
обсъждане;

Властта се упражнява в 
различни форми на натиск 
върху медиите, защото - ко-
гато няма парламент, меди-
ите са единственият корек-
тив на властта. Четвъртата 

власт”, каза още Любен Ди-
лов.

Той обърна внимание, че 
имаме ангажименти, които 
ще изпълним като най-голя-
ма политическа сила с най-
голяма парламентарна гру-
па. „Започнатото тук, в Бур-
гас, което е жизнено важно. 
Най-вече пътищата. Здраве-
опазването и образование-
то. Умният туризъм, съчетан 
с отговорна културна поли-
тика и природосъобразно 
законодателство. Вкарва-
нето на Бургас в зелената 
сделка - задача номер едно, 
надявам се на всички мест-
ни депутати, не само на на-
шите.

Никого няма да нападаме, 
ще се опитваме да обясня-
ваме колко са важни тези 

неща и да ги отстояваме в 
следващия парламент.

В същото време искаме 
да кажем на всички наши 
избиратели и съмишленици, 
които се чувстват застра-
шени и плашени от служеб-
ния предизборен щаб на 
президента Радев. Този 
произвол ще свърши с кон-
струирането на новия пар-
ламент. Ще има правител-
ство и това правителство 
ще е невъзможно без санк-
цията на най-голямата пар-
ламентарна група”, катего-
ричен е водачът на морска-
та листа. 

„Както казах, нямаме вра-
гове. разглеждаме остана-
лите политически сили 
просто като конкуренти за 
народното доверие и сме 

спокойни, защото има как-
во да покажем, имаме идеи, 
имаме знания как да ги реа-
лизираме. Но ще си позво-
ля една препоръка един-
ствено към ДПС - не се хва-
щайте отново за национа-
листическата карта. Оче-
видно сте разколебани от 
перспективата и в 46-и пар-
ламент да загубите ролята 
си на важен балансьор, ка-
то се случи в 45-ия. Но не го 
правете, защото с ръка на 
сърцето не можете да не 
признаете, че последното 
десетилетие ДПС може да 
се похвали с най-много бъл-
гарски турци на различни 
позиции във властта, неза-
висимо дали управлява, или 
не, в парламента - не само 
от листите на ДПС. Радвате 

се на изключителна толе-
рантност, помощ и разбира-
не за проблемите на вашите 
избиратели. Ако ни върнете 
в едни отминали години, ни-
кой няма да спечели. Бълга-
рия няма да спечели”, казва 
Дилов.

„И в заключение към 
всички политически форма-
ции, които вместо програми 
отправят призиви за изче-
гъртване. Скъпи приятели, с 
изчегъртване нищо важно в 
историята на човечеството 
не е постигнато. И Сикстин-
ската капела не е изчегър-
тана, а построена и нарису-
вана. Изчегъртването е за 
присъщо изкуство на пе-
щерните времена...”, завър-
ши водачът на листата на 
ГЕРБ в Бургас.

Съветници питат, 
администрацията отговаря

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Единственият ни враг е хаосът
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Любен Дилов в Бургас:

Кандидати за народни пред-
ставители на коалиция „БСП 
за България“ от 2-ри МИР – 
Бургас посетиха Българово и 
разговаряха за пореден път с 
местни жители. Юлия Йоргова 
- Форд, Николай Тишев, Стани-
мир Баев и Паруш Парушев 
проведоха среща с хората и 
коментираха с тях какви са 
възможностите за разрешава-
не на съществуващите в града 
проблеми. Сред най-наболе-
лия от тях се откроява плачев-
ното състояние на улиците, 
особено на „Никола Вапца-
ров“, „Шейново“ и „Обходна“, 
където в някои участъци пътна-
та настилка е разбита до неуз-
наваемост и при всеки дъжд 
се образуват огромни локви. 
Неколкократно назад във вре-
мето общински съветници на 
БСП отправяха питания към 
кмета на Община Бургас, за да 
алармират, че няколко ключо-
ви пътни артерии се нуждаят 
от спешен ремонт. Кандидати-
те за народни избраници посе-
тиха най-проблематичните 
места и се увериха, че разре-
шаването на проблема не тър-
пи отлагане.

„Малките населени места 
никога не са били сред прио-
ритетите на сегашното упра-
вление. Опитваме се да убе-
дим местната администрация, 
че община Бургас не е съста-

вена само от Централна град-
ска част. Проблемите в тази 
насока съвсем не са от днес“, 
коментира общинският пред-
седател на БСП Живко Госпо-
динов. 

„За да можем да направим 
каквото и да било във връзка с 
разрешаването на съществува-
щите проблеми, трябва да се 
даде шанс на БСП да влезе в 
управлението. За да покаже 
партията силата, която прите-
жава“, каза пред гражданите 
проф. д-р Юлия Йоргова - 
Форд, втора в листата на коа-
лицията. Тя ги запозна с някои 
от основните акценти от пре-
дизборната платформа на 
„БСП за България“ и призова 
за подкрепа на 11 юли чрез 
гласуване с бюлетина номер 4.

Николай Тишев сподели 
пред присъстващите на среща-
та, че резултатите от послед-
ните избори не са отговаряли 
на очакванията поради обста-
новката и редица други факто-
ри. Той изрази своята увере-
ност, че страхът вече е прео-
долян и очаква значително по-
добри резултати за коалиция-
та на предстоящите избори.    

„Приемам участието си в те-
зи избори като кауза. Кауза, 
която обединява всички нас, 
за да живеем един живот, кой-
то да е по-социален и по-спра-
ведлив. Няма как да бъде със-
тавено еднопартийно прави-
телство, но тенденцията, към 
която върви политическата об-
становка в България е такава, 
че тази промяна, която започ-
на на предените избори, тряб-
ва да продължи “, каза Стани-
мир Баев.

Паруш Парушев беше кате-
горичен, че неговата основна 
мотивация за участие в пред-
стоящите избори като канди-
дат за народен представител е 
свързана с желанието му дос-
тойнството и справедливостта 
на гражданите да бъдат върна-
ти, след като са били отнети. 

„Преди време всички бяхме 
определени като „материал“. 
Това дълбоко ме засегна. Нека 
заедно да върнем потъпканото 
достойнство на хората“, заяви 
още той.

Други въпроси, които бяха 
поставени за разискване по 
време на срещата, бяха свър-
зани със справянето с полити-
ческата криза, развитието на 
социалната политика в бъдеще 
и необходимостта от рефор-
ми.

Радостин Симеонов Долчинков е про-
фесор  в Бургаския свободен универси-
тет. Работи като административен ди-
ректор  в БСУ и декан на Център по ин-
форматика и технически науки. Той е во-
дач на листата на ПП МИР за парламен-
тарния вот на 11 юли.

Последните години системните партии нало-
жиха така наречените партийни назначения. 
На практика днес в доста административни ин-
ституции работят хора без необходимата под-
готовка, капацитет и образование, но са на-
значени по партиен интерес и с работата си не 
само че не дават очакваните за гражданите 
резултати, а по-скоро спъват и блокират реша-
ването на  проблемите. 

В сектора „Земеделие“ - знаем, че през по-
следните години този сектор се подпомага и се 
развива сравнително добре от местните хора. 
Но нашият акцент тук ще бъде в помощ на био-
земеделието – сектор, който определено се 
нуждае от подпомагане чрез законодателни 
промени и инициативи. Биоземеделието е 
сравнително малък, но значим за хората биз-
нес. Търсен и предпочитан напоследък, но и 
трудно пробиваем на пазара в условията на 
пазарната икономика при така съществуващи-
те правила и конкуренция в този сектор. Имен-
но затова искаме да поставим проблемите на 
хората, занимаващи се с този бизнес на зако-
нодателната маса и да помогнем те да разви-
ват дейността си по-успешно.

ПП МИР предлага въвеждането на социално-
пазарното стопанство като икономическа ос-
нова на българското общество. Неговата същ-
ност е в балансираното обединяване в едно 
действието на принципа на свобода на пазари-

те, принципа за социално изравняване и прин-
ципа на нравствена отговорност на всеки и на 
обществото като цяло.

Социално-пазарното стопанство е доказана 
практика, която е единствено адекватна на из-
искванията на съвременното общество и сто-
панство. Тя ще измъкне България от сегашната 
криза и безизходица, ще направи българското 
икономическо чудо и ще превърне България в 
силна социална и индустриална държава.

Последните години приоритет за местното 
население е  туризмът. 

Туризмът е обществен сектор, чрез който се 
генерира най-висок процент от БВП на Държа-
вата – близо 5,5 до 6,0% по икономически пока-
затели от статистиката. Самият сектор е инте-
ресен за местните хора, не само защото те го 
предлагат успешно, но и поради факта, че има 
и какво да предлагат. Областта е наситена с 
множество интересни места – от исторически 
и икономически характер, до развлекателен, 
лечебен и конгресен туризъм. 

Но и тук са натрупани множество проблеми. 
Липсата на кадри, липсата на достъпност, за-
ради неподдържана инфраструктура, липсата 
на цялостна политика в развитието на сектора, 
липсата на инициативи от местната власт по 
региони и др. Някак си проблемите се оставят 
някой друг да ги свърши някога.  

Туризмът е следващият приоритет на ПП 
МИР. Смятам, че със спешни законодателни 
промени този сектор може да заработи по-до-
бре и да започне да произвежда качествени ус-
луги не само на вътрешния пазар, но и на меж-
дународния пазар за туристически услуги. 

Здравеопазването през последните години 
не отчита развитие в региона. Доста от общин-
ските центрове в областта са лишени от съвре-
менно здравеопазване и предоставяне на ка-
квато и да е здравна грижа за хората. Всичко 
е един хаос, в който здравето е превърнато в 
бизнес. И то непочтен бизнес. Бизнес, в който 
животът е без значение, само да може да се 
генерира печалбата на всяка цена.  

НИЕ от ПП МИР казваме – НЕ! Не може да ня-
ма съвременни болници с достатъчен капаци-
тет в ОБЛАСТЕН ГРАД. Не може да няма адек-
ватна и специализирана медицинска помощ.

Време е за новото поколение в българ-
ската политика, нов модел на развитие и 
активни граждански действия!

Вече всичко е лично! Гласувайте с бюле-
тина номер 9 за ПП МИР!

Бъдете инициативни и позитивни! Под-
крепете новия морал!

Нека на 11 юли бъдем повече от всякога 
родолюбци!    

Вярвам във Вас!

Жители на Българово се оплакаха 
от разбити и кални улици ПП МИР е новото, модерното, 

иновативното и моралното  
в българската политика

Проф. д-р инж. Радостин Симеонов Долчинков: 

Време е за нов модел на развитие и 
активни граждански действия



Община Айтос продъл-
жава да обновява спорт-
ната инфраструктура - 
строят се нови спортни 
обекти и се реновират 
съществуващите. Финан-
сирането е по програми 
и по одобрени общински 
проекти.

Най-актуално е стро-
ителството на новата 
спортна площадка 4 в 
спортен комплекс "Крум 
Делчев" в Айтос. Обща-
та стойност на проекта е 
100 181 лв., финансиране-
то е по ОП "Програма за 
развитие на селските ра-
йони 2014-2020". 

За средствата Община-
та кандидатства по Про-
цедура - Спорт „Изграж-
дане, реконструкция, ре-
монт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна 
инфраструктура“ по под-
мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка 
по мащаби инфраструк-
тура“, от мярка 7 „Основ-
ни услуги и обновяване на 
селата в селските райо-
ни“ от ПРСР 2014 – 2020. 

Проектът е за нова 
спортна площадка - №4 в 
УПИ I, отреден за спор-
тен терен, в кв. 50, по пла-
на на гр. Айтос. Изпълни-
тел на строително-мон-
тажните работи е „ПРО-
ИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, 
гр. Пловдив. Строител-
ната площадка на обекта 
беше открита в края на м. 
април т.г.

„Игрището ще е мно-
гофункционално с кът за 
фитнес на открито. Целта 
е подобряване на жизне-
ната среда на айтозлии и 
обновяване на спортната 
материално-техническа 
база в Айтос. Изгражда-
нето на площадката ще 
стимулира повече деца, 
ученици и млади хора да 
спортуват“, коментира 
за НП кметът Васил Ед-
рев. Според градоначал-
ника идеята е с финанси-
ране по проекти Община-
та изцяло да обнови и да 
придаде съвременна ви-
зия на Градския спортен 

комплекс. 
С новата площадка, 

спортните игрища в ком-
плекса стават общо три, 
а съвсем скоро, по друг 
проект, предстои и рено-
вирането на спортната 
зала на стадиона в ком-
плекса. Одобрен за фи-
нансиране от МИГ и ДФ 
"Земеделие" е общински 
проект "Благоустроява-
не и реновация на спорт-
на зала към стадион в 
УПИ I, кв. 50 по плана на 

гр. Айтос”. Предстои под-
писването на договора за 
изпълнение на строител-
ните дейности, който ще 
даде ход на проекта. И 
тук безспорна е ролята на 
Местна инициативна гру-
па - Айтос (МИГ-Айтос), 
която има принос за реа-
лизиране на Общинската 
програма за инвестиции 
в обновяването на пуб-
личната инфраструктура. 
От огромно значение за 
резултатите е и добра-

та работа на Общинска-
та администрация, и по-
конкретно на екипа на от-
дел ИДРР, както и актив-
ността на Общината за 
кандидатстване с проек-
ти по мерки от Стратеги-
ята за Водено от общно-
стите местно развитие. 

Проектът предвижда 
преустройство и благо-
устрояване на спортна-
та зала на стадиона, като 
част от спортния ком-
плекс "Крум Делчев", ко-
ято е с възможности за 
развитие на различни ви-
дове спорт - акробатика, 
лека атлетика, футбол и 
др.. В годините, в зала-
та са правени само час-
тични, освежаващи ре-

монти, което беше при-
чина Общината да пред-
приеме глобални мерки 
за модернизацията на 
спортното съоръжение 
и за създаване на усло-
вия за пълноценното му 
използване. Одобрени-
те допустими разходи по 
проекта са на стойност 
390 517.84 лева. Безвъз-
мездната финансова по-
мощ е 100%. Крайната 
цел е по-достъпна среда 
за физическо възпита-
ние, висока функционал-
ност и максимална сигур-
ност при експлоатацията 
на залата, съгласно съ-
временните технологии в 
областта на спорта.  

НП
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

18-21 ЮНИ 2021, бр. 478

Община Айтос обновява  
спортната инфраструктура 

ОбщИНска адмИНИстрацИя  
към граждаНИте

Уважаеми граждани,
Общинска администрация - Айтос се 

обръща с апел - не предоставяйте 
отпадъците си на лица (много често, 

с каруци), които не притежават 
разрешително за транспортирането 

им. Доверявайки се на такива 
лица, спомагате за създаването 
на нерегламентирани сметища и 
замърсяване на околната среда.

ако имате въпроси във връзка с 
транспортирането на отпадъци, 

звънете на тел. 0897 992 321, лице 
за контакти: катя Иванова – старши 
експерт, дирекция тсУрр, стая №6

По два проекта за спортен 
комплекс „Крум Делчев“

И през 
2021 г. 

Спортна площадка 

Предстои реновирането на спортната зала на стадиона

Двете мини футболни игрища в спортния комплекс



На 15 юни туристическо дружество 
"Чудни скали" - Айтос проведе редов-
но Общо събрание със своите члено-
ве в Заседателната зала на Община 
Айтос. И макар че миналата 2020-а 
беше белязана от пандемията и осо-
бено трудна за туристите, секрета-
рят на дружеството Бистра Костова 
отчете успешна и наситена с много 
инициативи година. 

Приет беше отчетът на Контролния 
съвет за м.г., избран беше делегат за 
Общото събрание на Българския ту-
ристически съюз в София. Като ком-
пенсация за пропуснатите месеци, 
много бяха предложенията на тури-
стите за програмата на ТД "Чудни 
скали" през 2021 г. А като към тях се 
прибавят и неосъществените пътува-
ния през м.г., очакванията на тури-
стите са за наситено с много орга-
низирани прояви лято 2021.

НП
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Патронажна грижа+ за възрастни и 
лица с увреждания в община Айтос

Община айтОс
ВаЖни сРОКОВЕ 

За
иЗбОРитЕ За наРОДни ПРЕДстаВитЕЛи

За наРОДнО сЪбРаниЕ на 11  ЮЛи  2021 Г.

Във връзка с произвеждането на Избори за народни представи-
тели за Народно събрание на 11 юли 2021  година всеки гласопо-
давател след проверка в избирателния списък  може да поиска: от 
датата на обявяване на избирателните списъци 31 май 2021 г. :

До 26.06.2021г Избиратели с трайни увреждания, които не им 
позволяват да упражнят избирателното си пра-
во в изборното помещение, но желаят да гла-
суват с подвижна избирателна кутия, заявяват 
желанието си в писмена форма чрез заявление  
по образец или чрез електронно заявление през 
интернет страницата на общините по постоян-
ния им адрес или настоящия им адрес в случа-
ите, когато своевременно е направено искане 
за гласуване по настоящ адрес

До 26.06.2021 г Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са 
в различни населени места, може да поиска да 
бъде вписан в избирателния списък по настоящ 
адрес.Искането се прави писмено до кмета на 
общината, кметството или до кметския намест-
ник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номе-
ра на документа 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 непъл-
ноти и грешки в избирателния списък подава 
заявление за отстраняването им до общинска-
та администрация

До 05.07.2021 г.  Избиратели с трайни увреждания, които не им 
позволяват да упражнят избирателното си пра-
во в изборното помещение и желаят да гласу-
ват с подвижна избирателна кутия, но не са по-
дали заявление в срок по чл.37, ал.1 от Избор-
ния кодекс /26.06.2021г./, може да гласуват с 
подвижна избирателна кутия, ако заявят това и 
при условие, че на територията на населеното 
място е назначена подвижна СИК

Важна информация за изборите  
за Народно събрание на 11 юли 2021

Община Айтос изпълня-
ва проект „Патронажна гри-
жа+“, съгласно договор за 
безвъзмездна финансова по-
мощ №BG05M9OP001-6.002-
0151-С01, финансиран по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си 2014-2020 г.“, процедура 
BG05M9OP001-6.002 “Патро-
нажна грижа+”.

Проектът надгражда моде-
ла за предоставяне на поча-
сови здравно-социални услу-
ги и цели индивидуализира-
на подкрепа за хора с увреж-
дания и възрастни чрез пре-
доставяне на интегрирани ус-
луги в домашна среда - до 2 
часа на ден, от специализи-
ран екип от здравни специ-
алисти, психолог и социални 
работници. Идеята е качест-
вено предлагане на мобил-
ни почасови услуги в домаш-
на среда, а като цяло - раз-
ширяване обхвата на услуги-
те, предоставяни от Община 

Айтос. Крайната цел е подо-
бряване качеството на живот 
и възможностите за социал-
но включване на хората с ув-
реждания и възрастните в об-
щина Айтос, чрез осигуряване 
на мрежа от услуги и изграж-
дане на материален и кадро-
ви капацитет за предоставя-
нето им. 

Целевите групи, които по-
падат в обхвата на услугата 
„Патронажна грижа“, са лица 
с валидно експертно решение 
на ТЕЛК/НЕЛК; лица над 54 г. 
с ограничения или в невъз-
можност за самообслужване 
и лица от рисковите групи за 
заразяване с COVID-19. Жи-
телите на общината, които по-
падат в тези рискови групи по 
проекта, и желаят да получа-
ват услугата патронажна гри-
жа, могат да подават докумен-
ти, като след извършена оцен-
ка на индивидуалните им по-
требности и направен подбор, 
ще могат да получават здрав-

но-социалните услуги.
Патронажната грижа ще се 

предоставя за срок от 12 ме-
сеца, считано от 01.07.2021 г. 
до 01.07.2022 г. включително. 
Потребителите на патронаж-
ната грижа не дължат такса 
за получените здравни и со-
циални услуги. 

Тече срокът за подава-
не на документи за ползва-
не на услугата „Патронаж-
на грижа“ по проекта - все-
ки работен ден, в Общински 
център за социални и здрав-
ни услуги (ОЦСЗУ), на адрес 
гр. Айтос, на ул. "Васил Лев-
ски" №5. Приемът на докумен-
ти приключва на 21.06.2021 г. 
включително. Списъкът с одо-
брените кандидат-потребите-
ли ще бъде обявен в сграда-
та ОЦСЗУ - Айтос. Проектни-
те дейности ще стартират от 
01.07.2021 г., а приемът на до-
кументи на кандидат-потре-
бители ще бъде отворен до 
31.05.2022 г.

Айтоските туристи очакват 
наситено с пътувания лято

О б щ и н с К и   с Ъ В Е т – а й т О с

Р  Е  Ш  Е  н  и  Е
№ 261

По Предложение с вх.№ОбС-161/12.05.2021 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за допълнение 
на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и 
цени на услуги на територията на община Айтос (Приета с Решение № 
206/25.02.2021г., пр.№ 17, публ. – в.“НП“, бр.457/23.03.2021г.),

Общинският съвет – гр. айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Административ-

но-процесуалния кодекс, при спазване разпоредбите на  чл. 26 и чл. 
28 от Закона за нормативните актове,  във връзка с чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р  Е  Ш  и :
1. Приема Наредба за допълнение  на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територия-
та на община Айтос (Приета с Решение № 206/25.02.2021г., пр.№ 

17, публ. – в.“НП“, бр.457/23.03.2021г.): 
§1. В чл.38, ал.1 създава нова т.28 със следното съдържание:
„т.28 Сключване на граждански брак извън сградата на община 

Айтос (изнесен ритуал) – 200 лв. с включен ДДС.“
§2. Наредбата за допълнение на Наредба за определяне и ад-

министриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Айтос, приета с Решение на Общински съвет –Айтос № 
261/27.05.2021 г., пр. №20, влиза в сила от деня на публикуване-
то й във вестник „Народен приятел“.

Решението е гласувано  ПРЕДсЕДатЕЛ  на  Обс-айтОс:
в заседание на Обс,    /п/
с 27 гласа ”за”, 0 „против”  КРасиМиР  ЕнЧЕВ
и 2 „възд.се”, проведено на  
27.05.2021 г., поименно, 
съгласно приложен списък 
към Протокол №  20,  т.3. от  ДР
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

Проект за интегрирани здравно-
социални услуги от квалифицирани 

специалисти в домашна среда

Проект: BG05M9OP001-6.002-0151 „Патронажна грижа+ в община Айтос“, се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Главна дирекция ГРАО 
към МРРБ осигурява справ-
ка за номера на избирател-
ната секция и мястото на 
гласуване за избори за На-
родно събрание на 11 юли 
2021 г. за всички български 
граждани. Всички избира-
тели могат да проверят ад-
реса на избирателната си 
секция чрез:

SMS. Изпраща се SMS на 
номер 18429. Номерът 18429 
е единен и за трите мобил-
ни оператора (А1, Теленор 
и Виваком). Цената на SMS 
e 25 стотинки без ДДС. В 
текста на SMS се изписват 
единствено десетте цифри 
на ЕГН. Системата връща 
SMS с номера и адреса на 
избирателната секция за 

въведения ЕГН.
Стационарен или моби-

лен телефон. Избира се 
0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). 
Тел. 0800 1 4726 е безплатен 
за цялата страна.

Гражданите могат да по-
дадат електронно заявле-
ние за гласуване по насто-
ящ адрес, ако населеното 
място на настоящия им ад-

рес е различно от населе-
ното място на постоянния 
им адрес, чрез страница-
та https://regna.grao.bg/.

Избирателните списъци 
за произвеждане на избо-
ри за Народно събрание на 
11юли 2021 г. всеки избира-
тел може да види на сайта 
на Община Айтос https://
www.aytos.bg



С екоакция на ученици-
те от І-ІV клас, на 17 юни 
т.г., приключи екопроект 
за малките ученици в Ос-
новно училище „Светли-
на“ с. Тополица. След из-
пълнение на дейностите 
по програмата "Дизайн 
шампиони", инициатива-
та за почистване на мест-
ността "Бяла река" край 
селото сложи предва-
канционен емоционален 
финал на проекта, който 
насърчава "ученето чрез 
преживяване".

Идеята за почистване-
то на курортната мест-
ност е на децата, които 
организирано влязоха в 
ролята на еколози. Ини-
циативата им беше под-
крепена от ръководство-
то на училището и от соб-

ственика на хижа рибар-
ник "Бяла река", Иван Въ-
лев, които се заеха с ор-
ганизацията. В мащабна-
та екоакция се включиха 
всички учители и учени-
ци от начален етап. Ор-
ганизираното почиства-
не срещна горещата под-
крепа на кмета на с. То-
полица Юри Миляков, 
на местната общност, на 
партньори и съмишлени-
ци. Дни преди проява-
та тополчанското учили-
ще покани с призив за 
участие институции, ор-
ганизации и учебни за-
ведения.

Кметство село Тополи-
ца осигури необходими-
те средства за почиства-
нето, а Иван Вълев, соб-
ственикът на хижа рибар-

ник „Бяла река“, се по-
грижил по време на еко-
акцията да има  интерес-
ни изненади и забавле-
ния за децата.

„Държим в ръцете си 
Земята“ е мотото, под 
което в продължение на 
един месец децата от 
село Тополица работи-
ха и правиха проучвания 
по екологичната тема. В 
етапа на практическите 
дейности малките еколо-
зи изработиха постери, 
презентации и 3D проек-
ти, които седмица преди 
края на учебната година 
бяха подредени на из-
ложби в училището. 

Още за екоакцията със 
снимки - в броя на НП на 
22 юни т.г.

НП

„МБАЛ Айтос“ ЕООД е 
сред 131 болнични заведе-
ния в страната, одобрени от 
Здравното министерство по 
процедурата за предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ "Мерки за спра-
вяне с пандемията". До 21 
юни болниците, които отго-
варят на критериите и же-
лаят да бъдат включени в 
проекта, трябва да изпратят 
своя отговор до МЗ, а това 
се отнася и до айтоския ста-
ционар, научи НП от управи-
теля на лечебното заведе-
ние д-р Паруш Парушев. 

Процедурата е по прио-
ритетна ос 9 "Подкрепа за 
здравната система за спра-
вяне с кризи" на Оператив-
на програма "Региони в рас-

теж 2014-2020“. Бенефици-
ент е МЗ, като проектите 
могат да бъдат изпълнява-
ни и в партньорство между 
Министерството и общини-
те или с общинските лечеб-
ни заведения. 

Общият бюджет по проце-
дурата е 129 271 258, 60 лв., 
а крайният срок за подава-
не на проектните предло-
жения от страна на МЗ е 29 
юли тази година. Дейности-
те са насочени към укрепва-
не капацитета на болнична-
та мрежа чрез реконструк-
ция, проектиране и ремонт-
ни дейности за обособява-
не на структури за лечение 
на пациенти с коронавирус 
към болниците и осигуря-
ване на медицинско и бол-

нично оборудване за лече-
ние и грижи за пациенти с 
COVID-19.

Целта е да се създаде 
готовност за реакция при 
следващи епидемични ситу-
ации. Инвестициите по про-
цедурата са по линия на ин-
струмента REACT-EU.

Избраните 131 лечебни 
заведения са разпределе-
ни в три инвестиционни гру-
пи. МБАЛ-Айтос попада в 
Група І, подгрупа 2. Идея-
та е да подготви  проектно 
предложение за финанси-
ране на ремонтни дейности 
на части от отделения или 
цяло отделение, научи още 
НП. Според предварителна-
та  информация, допустими-
те разходи за СМР в „МБАЛ 

Айтос“ ЕООД са в размер 
на 308 000 лв. с ДДС, обяс-
ни за общинското издание 
управителят. 

Предстои да разберем 
какво точно ще включва 
проектната заявка на ай-
тоския стационар до МЗ, и 

дали проектното предложе-
ние ще бъде одобрено за 
финансиране.

НП
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Айтоската болница - одобрена за участие  
в процедурата „Мерки за справяне с пандемията“

Патронажна грижа+ за възрастни и 
лица с увреждания в община Айтос

Целта на проекта е готовност за реакция 
при следващи епидемични ситуации

И четиримата петокласници на СУ "Никола Вапцаров" 
- Айтос, участвали в Националното математическо със-
тезание "Европейско кенгуру" се представиха успешно, 
коментира за НП директорът Ирина Вътева. Състезание-
то включва задачи, които по обхват са извън общообра-
зователната подготовка на учениците, но Николай Нико-
лов, Стелиана Станчева, Тургай Исмаил и Хюсеин Муста-
фа бяха готови да приемат това предизвикателство и се 
справиха за отличен, каза още Вътева и чрез НП отправи 
поздравите на училищното ръководство към участниците 
и техния учител по математика Георги Петров.

с ъ О б щ е Н И е

Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Бур-
гас ще проведе изнесен приемен ден в град Айтос, на 
24.06.2021 г. (четвъртък), от 10.00 до 15.00 часа., в Адми-
нистративната сграда на Общинска служба по земеде-
лие - Айтос, на адрес: гр. Айтос, ул. „Богориди“ №2, ет. 
3, ст. №1.

Записвания за приемния ден - на телефон 0879 
021 033, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

По време на приемния ден земеделските стопани и 
гражданите ще имат възможност да зададат своите въ-
проси и да поставят проблеми, свързани с дейността 
на ОД ”Земеделие”  и Общинска служба по земеделие 
- град Айтос.

Инициативата има за цел да улесни земеделските сто-
пани, с оглед разглеждане на различни проблеми и ка-
зуси в областта на земеделието и законосъобразното 
им разрешаване.

съобщение на Общинска служба по земеделие - 
град айтос

Директорът на  
ОД „Земеделие” - Бургас  
с приемен ден в Айтос 

на 24 юни 2021 г.

Както всяка събота, и на Черешова задушница, 
на 19 юни, Община Айтос и общинското търговско 
дружество "Айтос - Автотранспорт" ЕООД 
организират безплатен транспорт за гражданите 
до Гробищния парк. 

Автобусът на общинската транспортна фирма 
тръгва от Автогара - Айтос в 8.30 часа, и се движи 
по обичайния маршрут. Обратният курс към града 
е в 9.30 часа.

Безплатен транспорт за 
гражданите на 

Черешова задушница
Трима младежи от Караново, на 16, 18 и 21 години, са 

извършители на кражбата на въздушна пушка и инстру-
менти, собственост на 43-годишен мъж от същото село. 
Това са установили полицейските служители от РУ-Айтос, 
разследвали посегателството на професионална прахо-
смукачка, винтоверт, два ъглошлайфа, електрически удъл-
жител и въздушна пушка, на обща стойност 600 лв. Краж-
бата е извършена на 23 април т.г. от дома на карановеца. 
Тримата младежи са направили пълни самопризнания и 
са върнали откраднатите вещи.

с ъ О б щ е Н И е

Община Айтос уведомява гражданите, че на основание 
чл.14 от Наредбата за обема на животновъдната дейност 
и местата за отглеждане на селскостопански животни 
на територията на община Айтос в срок до 01.10.2021год. 
на съответната година са длъжни:

 1. Собственици и/или ползватели на животновъдни 
обекти - лични стопанства са длъжни да представят в 
ЦУИГ на община Айтос или кметството по местонахож-
дение на обекта, декларация по образец за броя, вида и 
категорията на отглежданите в животновъдния обект жи-
вотни. Декларацията може да бъде подадена и по елек-
тронен път на официалния имейл на община Айтос. 

2. Собственици на домашни любимци са длъжни да 
подадат заявление по образец за вписване на кучета-
та в публичен регистър в община Айтос.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Разкриха извършителите 
на кражба в Караново

Успешно 
представяне на 
„Европейско 

кенгуру“

С екоинициатива приключи учебната година за 
малките ученици в ОУ „Светлина“ - Тополица



В продължение на два дни 
ученици от различни кла-
сове, учители и родители 
участваха в пленер с май-
сторски клас. Простран-
ството на нашия "Генгер" се 
превърна в оазис на изоб-
разителното изкуство. Под 
ръководството на художни-
ка Даниел Русев, с различ-
ни техники и с много игри и 
закачки децата преоткриват 
природата и света в багри и 
чувства. Гостът е Айтос по 
покана на институцията. Из-

борът на художник гост е на 
Татяна Йотова. Двамата с 
Даниел се познават от Ати-
на, където са били за връч-
ването на награди за поети-
ческо творчество и за изоб-
разително изкуство.

"Училището ви е прекрас-
но!" - с тези думи хасковски-
ят художник Даниел Русев 
започна мастъркласа си с 
малките ученици в неделя. 
В понеделник, отново в "Ге-
нгер", Русев показа тънко-

стите на изобразителното 
изкуство на големите уче-
ници. Младият творец бла-
годари за поканата и обе-
ща сътрудничеството със 
СУ "Христо Ботев" да про-
дължи...

18-21 ЮНИ 2021 ×ô
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Хасковският художник Даниел Русев - с майсторски 

клас при учениците от СУ „Христо Ботев“

НарОдНО чИталИще „ВасИл леВскИ - 1869 “, гр. айтОс

Петък 18.06.2021 г.
14:30 ч.- Семейството на Голямата стъпка
16:20 ч.- Заклинанието 3: 
18:00 ч.- Зайчето Питър: По широкия свят
19:40 ч.- Голата истина за група „Жигули“
21:20 ч.- Заклинанието 3:
Организаторите запазват правото си 

при необходимост да променят програ-
мата!

Тел. 0893/ 63 72 19

КИНОАФИШ Прекрасно беше пред-
ставянето на състезате-
лите на СКС “Сокол-2010” 
гр. Айтос, на първия по-
луфинал на Държавно-
то първенство на БФТС. 
Айтозлии отново са фа-
ворити в най-престижно-
то държавно състезание - 
с талант се пребориха за 
първото място в отборна-

та надпревара при мъже-
те - трап, в състав Николай 
Шалдъров, Иван Георгиев 
и Тодор Кокалджиев. 

С първото място при ве-
тераните класата си пока-
за и м.с Пенчо Вичев. В ин-
дивидуалната надпрева-
ра Иван Георгиев спечели 
трето място при мъжете, а 
Петьо Радев - трето мяс-

то при младежите. Шесто 
място заслужи Тодор Ко-
калджиев, а второто мяс-
то при жените зае Дени-
ца Кижева. Представяне-
то на айтоските стрелци 
на полуфиналите е безспо-
рен успех, да им пожела-
ем късмет и още успехи на 
финалите.

НП

Стрелците на СКС „Сокол-2010“ - 
Айтос пак най-добри на 
Държавното първенство 

Гимназистът Иван Русев 
от СУ "Никола Вапцаров" 
- Айтос отново е на върха 
като победител в поредния 
кръг от Държавния шампи-
онат по планинско колоез-
дене „Дърт Джъмп“, който 
се проведе на 13 юни 2021 
година в Бургас. Организа-
тор на състезанието е Клуб 
по планинско колоездене 
„Шор Инвейдърс“ с подкре-
пата на Община Бургас. 

За 12-а поредна година 
състезатели от цялата стра-
на мерят сили, за да успе-
ят за възможно най-кратко 
време да преминат трасето 
като изпълняват впечатля-
ващи скокове. "Целта е не 
само да си бърз, но и да си 
направил серия от краси-
ви трикове. Няма спускане 
като при Downhill-а, но е ед-
накво изморяващ,," споде-
ля Иван, който се готви за 
още няколко състезания.

Иван Русев е 
отново на върха 
в „Дърт Джъмп“



Èíòåðâþ íà 
Äîíà ÌÈÒÅÂÀ

- Íåäêî Ãåîðãèåâ, íå-
âåðîÿòíî, íî ôàêò – íà 60 
ãîäèíè! Êàê ñå îïðåäåëÿ-
òå ñàì…

- Çàùî äà å íåâåðîÿòíî… 
Òîâà ñè å çàêîíîìåðíîñò 
íà âðåìåòî. Íåäîñòèæè-
ìà å âñå îùå íàäåæäàòà äà 
ñïðåì òîâà âðåìå. Âðåìåòî 
ñïèðà åäèíñòâåíî êîãàòî äú-
õúò òè ñïèðà îò åìîöèîíàë-
íî-ïîçèòèâíî ïðåæèâÿâàíå. 
Íå ñúì èçâúíçåìåí… òàêà ñå 
îïðåäåëÿì.

- „Äîêîñâàíå“ ñå êàçâà 
ñïåêòàêúëúò, ñ êîéòî îç-
íàìåíóâàõòå ãîäèøíèíà-
òà ñè – êîãî è êàê ñå ñòðå-
ìèòå Âèå ñàìèÿò äà äî-
êîñíåòå?

- Äîêîñâàíåòî å âçàèìî-
äåéñòâèå. Çà òîâà ñà íóæíè 
ïîíå äâàìà, íî àðòèñòúò å 
ïîëèãàìíà ëè÷íîñò, ïðåäâèä 
òîâà, ÷å ñå ðàçäàâà íà ìíî-
ãîáðîéíàòà ñè ïóáëèêà. Òÿ îò 
ñâîÿ ñòðàíà âðúùà êàòî áó-
ìåðàíã ÷ðåç àïëîäèñìåíòè-
òå ñè, äîêîñâàéêè ñå äî äó-
øàòà íà àðòèñòà. Êîëêîòî 
ïúòè ñúì ñòúïâàë íà ñöåíà-
òà, òîëêîâà ñà è âçàèìíèòå 
äîêîñâàíèÿ ñ ëþáèìàòà ìè 
ïóáëèêà.

- Ñ êàêâî ùå çàïîìíèòå 
ïðåìèåðàòà è ðîæäåíèÿ ñè 
äåí? Ñèãóðíà ñúì, ÷å âúë-

íåíèÿòà ñà áèëè íåñòèõâà-
ùè, íî âñå ïàê… íåùî ñòîè 
íà ïúðâî ìÿñòî.

- Íåñëó÷àéíî èçáðàõ äà 
îçíàìåíóâàì èçìèíàëîòî â 
ãîäèíèòå íà ðîæäåíàòà ñè 
äàòà. ×èñëîòî øåñò ìå ñúïúò-
ñòâà ïîñòîÿííî â æèâîòà. Ðî-
äåí ñúì íà 06.06.61 ãîäèíà, â 
øåñò ÷àñà ñóòðèíòà, øåñòî è 
ïîñëåäíî äåòå ñúì íà ìîèòå 
ðîäèòåëè, ïîëó÷èõ ïî÷åòíèÿ 
çíàê íà ãðàä Áóðãàñ îò êìå-
òà Äèìèòúð Íèêîëîâ è Îá-
ùèíà Áóðãàñ, êîéòî îáèêíî-
âåíî ñå ïðèñúæäà íà øåñòè 
äåêåìâðè (äåíÿò íà Áóðãàñ)… 
Íå ñúì áóðãàçëèÿ, íî êàêòî 
âñåêè, êîéòî å ïîïàäíàë ìà-
êàð è çà êðàòêî â òîçè ãðàä, 
ùå íîñÿ â ñåáå ñè ïîåòè÷íèÿ 
ìó äóõ, èçðàçåí âúâ âñè÷êè 
ñôåðè íà èçêóñòâîòî.

- Êàêâî å áàëåòúò çà 
Âàñ?

- Áàëåòúò å äâèæåíèå âúâ 
âðåìåòî è ïðîñòðàíñòâîòî. 
Âñåëåíàòà å ìÿñòîòî, à òÿ å â 
íåïðåêúñíàòî äâèæåíèå. Àêî 
âúâ âñè÷êè èçêóñòâà íÿìà 
âèáðàöèè, ïðåäèçâèêàíè îò 
äâèæåíèåòî - òå íå ñå íàðè-
÷àò òàêèâà. Áàëåòúò âúâ âñå-
êè òðÿáâà äà å âñè÷êî.

- Èìà ëè ìîòèâèðàíè 
ìëàäè õîðà, êîèòî ñìå-
ëî äà âúðâÿò ïî Âàøèòå 
ñòúïêè è äà òâîðÿò èçêó-
ñòâî ñúñ ñúùàòà âñåîò-
äàéíîñò?

- Ïðèåìñòâåíîñò å äóìàòà. 
Íå âèäÿõòå ëè êàêâî ñå ñëó÷è 
íà ñöåíàòà íà ìîÿ þáèëåé? 
Íåñúìíåíî „íîâàòà âúëíà“ – 
ìëàäè, òàëàíòëèâè, èçÿùíè è 
âñåîòäàéíè àðòèñòè äîêîñíà 
ïóáëèêàòà. Áëàãîäàðåí ñúì, 
÷å ñúäáàòà ìå ñúáðà ñ òÿõ. 
Íå å äîñòàòú÷íî äà ñè íàäà-
ðåí Ñâèøå ñ òàêèâà êà÷åñò-
âà, êàòî òåõíèòå… Íóæíî å 
äîáðîòî âúçïèòàíèå ïúðâî 
îò ðîäèòåëèòå, à ñëåä òîâà è 
îò ïåäàãîçèòå, íî èìà è îùå. 
Ñëó÷àéíîñò èëè íå, ñúäáàòà 
ìå ñðåùíà ñ ëè÷íîñòè, êîè-
òî ïðåäîïðåäåëèõà áúäåùå-
òî ìè. Òå íàäãðàæäàõà è äî 
ìîìåíòà ãðàäÿò ìîèòå ïðè-
ðîäíè äàäåíîñòè. Íå ìîãà 
äà ñïåñòÿ íà ÷èòàòåëèòå âè 
ãîëÿìàòà ñè ïðèçíàòåëíîñò 
êúì âåëèêàòà íàøà áàëåðèíà 
Êðàñèìèðà Êîëäàìîâà. Äúë-
æà é öÿëàòà ñè ëþáîâ è âúç-

õèùåíèå. Â ïîñëåäíèòå äå-
ñåò ãîäèíè íà íåéíàòà çíà-
ìåíèòà áàëåòíà êàðèåðà àç 
áÿõ íåèí ïàðòíüîð è ïðèÿòåë 
íà ñöåíàòà. Ïóáëèêàòà óñåòè 
âçàèìíàòà íè îáè÷ êúì êðà-
ñèâîòî áàëåòíî èçêóñòâî íà 
ñöåíàòà íà ÍÕÊ – Áóðãàñ íà 
ìîÿ êîíöåðò.

- Îñâåí áàëåòà – ïèøå-
òå êíèãè… Ïîñëåäíî äåò-
ñêè íåùà. Êîå ñå ïðàâè ïî-
ëåñíî - ïðèêàçêà çà äåöà 
èëè, äà êàæåì, áèîãðàôè-
ÿòà íà ïðîô. Õèêìåò Ìåõ-
ìåäîâ?

- Äúëæà ìíîãî íà ïðîô. 
Ìåõìåäîâ. Òîé ìå ñúçäàäå 
êàòî áàëåòåí àðòèñò è áåç 
íåãî åäâà ëè ùÿõ äà ñå çà-
íèìàâàì ñ òîâà èçÿùíî èç-
êóñòâî. Ïîñâåòèõ çàãëàâèå-
òî „×åòèðè èìåíà çà åäíà 
ëè÷íîñò“ íà òâîð÷åñòâî-
òî ìó è íåãîâèÿ èçïúëíåí ñ 

ïðåìåæäèÿ è óñïåõè æèâîò, 
çà äà ïðîâîêèðàì â áúäå-
ùèòå ïîêîëåíèÿ æåëàíèå è 
ñòðåìåæ äà óñïÿâàò âúïðå-
êè âñè÷êî. 

Ëþáîïèòåí ñúì! Èìàì 
ìíîãîñòðàííè èíòåðåñè. Íà 
ðàçíîñòðàííèòå ïðîâîêàöèè 
òðÿáâà äà ñå ðåàãèðà ïî ðàç-
ëè÷íè íà÷èíè. Åäíî å äà ñå 
èçðàçÿâàø ÷ðåç áàëåò, äðó-
ãî ÷ðåç ñëîâî…, äà íå ãîâî-
ðèì çà èçîáðàçèòåëíîòî èç-
êóñòâî. Òåõíèêèòå ñà ðàç-
ëè÷íè, íî ãè îáåäèíÿâà äâè-

æåíèåòî. Ïîñëàíèÿòà ìè ñà 
îòïðàâåíè êúì âñè÷êè âúç-
ðàñòè ïî åäèí è ñúùè íà-
÷èí. Ñòàðàÿ ñå, êàêòî â ïðè-
êàçíèòå èñòîðèè, äîáðîòàòà 
äà èçáúðñâà ñúëçèòå îò íå-
ïðàâäèòå. 

- „Ñúëçè îò ìîðåòî“ – 
ñúáèðàòå êàìúíè îò ìîð-
ñêèÿ áðÿã – çàùî íå äàðî-
âå, à ñúëçè?

- Ñúëçèòå ñà ïîðîäåíè îò 
íîñòàëãèÿòà íà ìîðÿêà ïî 
áðåãà, èçõâúðëèë ïðåç áîðäà 
íà êîðàáà èçïèòàòà áóòèëêà. 

Ñòúêëîòî é ñå ñ÷óïâà â ïðè-
áîÿ è âúëíèòå ãî èçâàéâàò ñú-
âúðøåíî - äîêàòî ãè îòêðèå 
íÿêîé êàòî ìåí è ãè ïðåâúð-
íå â ðàäîñò çà îêîòî. 

- Äåòåòî, êàêâî ìÿñòî 
çàåìà â ñúçíàíèåòî è æè-
âîòà Âè – ïèøåòå ïðèêàç-
êè, ñúáèðàòå êàìú÷åòà…

- Êîãàòî ÷îâåê ïîðàñíå, 
ñå âðúùà â ñïîìåíèòå ñè çà 
äåòñòâîòî è íå ñàìî ñå âðú-
ùà… - ñàìèÿò òîé ñå ïðå-
âðúùà â äåòå, íî âå÷å ïî-
ìúäðî. Ñ ðàäîñò èçæèâÿâàì 

òîçè ìèã.
- Êàêâî èñêàòå äà êàæå-

òå íà âàøèòå ìëàäè êî-
ëåãè?

- Êîëêîòî ïîâå÷å äàâàø … 
òîëêîâà è ùå ïîëó÷èø. Íåêà 
èì å ÷óæä åãîèçìúò. Âñè÷êî 
ñå âðúùà êàòî áóìåðàíã.

- Íÿìà êàê äà èçáÿãàì è 
îò ðåàëíîñòòà: ïàíäåìèÿ-
òà ïðîìåíè äîñòà íåùà çà 
âñåêè åäèí ÷îâåê. Çà Âàñ 
ëè÷íî êàêâî ïðîìåíè?

- Ñòàíàõ ïî-ñúñòðàäàòå-
ëåí. Òîâà âðåìå ïðîâîêèðà 
àãðåñèÿ ó íÿêîè, íî íà äðó-
ãè äàâà ïî÷âà çà ðàçìèñúë. 
Èçâåñòíî å, ÷å ïî âðåìå íà 
êðèçà ñå çàñèëâàò òâîð÷å-
ñêèòå âúæäåëåíèÿ è ñå ñúç-
äàâàò íàé-äîáðèòå ïðîèçâå-
äåíèÿ íà èçêóñòâîòî. 

- Ñåãà íàêúäå ñå îòïðà-
âÿ Íåäêî Ãåîðãèåâ… - 
íîâî õîáè, íîâà ñòðàñò èëè 
íåùî ïîçàáðàâåíî ëþáè-
ìî ïðåäñòîè äà ñå ñëó÷è?

- Çíàì ëè? Îùå íå ñúì ñå 
îòúðñèë îò ïðåæèâÿíîòî íà 
þáèëåéíèÿ ìè ñïåêòàêúë.

- Ãîòâèòå ïðåêðàñíî, 
èìàòå êîòêà – äîìîøàð 
ëè ñòå?

- Èçëèçàì îò äîìà ñè ñàìî 
ïî ðàáîòà. Ðÿäêî ùå ìå âèäè-
òå íà ìåñòà çà çàáàâëåíèå. 
Íèêîãà íå ñêó÷àÿ âêúùè… è 
äà, îáè÷àì äà ãîòâÿ, íî íå 
çà ñåáå ñè. Ïðåäïî÷èòàì äà 
ñïîäåëÿì ñ ïðèÿòåëè èçìèñ-
ëåíèòå ñè ðåöåïòè, âèíàãè 
ãàðíèðàíè ñ àðòèñòè÷íîñò. 
Ñ èçêëþ÷åíèå íà òîçè áèòî-
âèçúì, íå ñå íàó÷èõ äà áúäà 
àðòèñò â æèâîòà. Íå óñïÿõ äà 
ñòàíà „ôàëøèâ ãåðîé“ , êàê-
òî ñå ïåå â ïåñåíòà. 

- Ùå ñïîäåëèòå ëè Âàøà 
ëþáèìà ðåöåïòà, ìîëÿ…, 
êîÿòî ïðàâèòå êîãàòî âè 

èäâàò ïðèÿòåëè. Çíàì, 
÷å îáè÷àòå äà ïîñðåùà-
òå ãîñòè.

- Êàêòî êàçàõ, ðåöåïòèòå 
ìè ñå èçìèñëÿò íà ìîìåíòà. 
Òîåñò, íå ãîòâÿ ïî ðåöåïòè. 
Âèíàãè èìïðîâèçèðàì. Äîñ-
òàòú÷íî å äà ñå ñúîáðàçÿ-
âàø ñ ïðàâèëàòà çà ãîòâå-
íå. Íàé-âàæíî â òÿõ å äà èç-
÷èñòèø ñúáðàíèòå íåãàòèâè 
îò äåíÿ è äà ïðåãúðíåø ãîñ-
òèòå â îáÿòèÿòà ñè èñêðåí è 
îáè÷àù.
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òîçè ìèã.
- Êàêâî èñêàòå äà êàæå-

òå íà âàøèòå ìëàäè êî-
ëåãè?

- Êîëêîòî ïîâå÷å äàâàø … 
òîëêîâà è ùå ïîëó÷èø. Íåêà 
èì å ÷óæä åãîèçìúò. Âñè÷êî 
ñå âðúùà êàòî áóìåðàíã.
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Ñúáåñåäíèê

Ïî âðåìå íà êðèçà ñå çàñèëâàò òâîð÷åñêèòå âúæäåëåíèÿ 
è ñå ñúçäàâàò íàé-äîáðèòå ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî

íåíèÿòà ñà áèëè íåñòèõâà-
ùè, íî âñå ïàê… íåùî ñòîè 
íà ïúðâî ìÿñòî.

- Íåñëó÷àéíî èçáðàõ äà 

õèùåíèå. Â ïîñëåäíèòå äå-
ñåò ãîäèíè íà íåéíàòà çíà-
ìåíèòà áàëåòíà êàðèåðà àç 
áÿõ íåèí ïàðòíüîð è ïðèÿòåë 

Ïî âðåìå íà êðèçà ñå çàñèëâàò òâîð÷åñêèòå âúæäåëåíèÿ 
è ñå ñúçäàâàò íàé-äîáðèòå ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî
Ïî âðåìå íà êðèçà ñå çàñèëâàò òâîð÷åñêèòå âúæäåëåíèÿ 
è ñå ñúçäàâàò íàé-äîáðèòå ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî
Ïî âðåìå íà êðèçà ñå çàñèëâàò òâîð÷åñêèòå âúæäåëåíèÿ 

Áàëåòúò å äâèæåíèå âúâ 
âðåìåòî è ïðîñòðàíñòâîòî

Íåäêî Ãåîðãèåâ, 
áàëåòèñò:

Íåäêî Ãåîðãèåâ è íåãîâè âúçïèòàíèöè è ìëàäè òà-
ëàíòè, ïîñòèãíàëè îãðîìíè óñïåõè ó íàñ è â ÷óæáèíà, 
ñå ïðåäñòàâèõà íà 6 þíè â þáèëåéíèÿ ìó êîíöåðò. Â 
êîíöåðòà áÿõà âêëþ÷åíè åòþäè îò íàé-èçâåñòíèòå è 
îáè÷àíè ïðîèçâåäåíèÿ, ïðåäñòàâÿíè íà áàëåòíà ñöå-
íà. À ïðîÿâàòà áå ïîñâåòåíà íà 60-ãîäèøíèíàòà íà 
áàëåòèñòà.

Êàòî ÷îâåê íà èçêóñòâîòî, Íåäêî Ãåîðãèåâ å ìíîãî-
ëèê. Ïðåäè ñïåêòàêúëà òâîðåöúò ïðåäñòàâè ñâîèòå êíè-
ãè - „×åòèðè èìåíà çà åäíà ëè÷íîñò“, „Ïðèêàçêèòå íà 
âóé÷î Øàõðèàð“, „Ðàçêàçè çà ùúðêåëè è õîðà“ è äâà 
êàòàëîãà ñ íåãîâè êàðòèíè è ïëàñòèêè. 

Ðàçãîâàðÿìå ñ òâîðåöà ìàëêî ñëåä åìîöèèòå îêîëî 
ïðàçíèêà ìó – çà æèâîòà, çà òâîð÷åñêèòå ìó ïîðèâè, çà 
äåëíèêà è äîáðîòàòà.

Êðàñèìèðà Êîëäàìîâà è Íåäêî Ãåîðãèåâ



Интервю на  
Янита ВОЙНОВА

- Г-н Бъкстон, били 
сте изпратен в частно 
училище с интернат, 
под строгия духовен и 
физически режим на 
католически свещени-
ци. Как Ви повлия това 
през следващите го-
дини от живота? 

- Беше много добра 
подготовка за живота за 
преживяването във фа-
шистка (тогава) Португа-
лия и в комунистическа 
България. От десетго-

дишна възраст се научих 
кога да мълча и да се 
справям сам. Католици-
те осигуряват вечно чув-
ство за виновност и нуж-
да, поради страх от ин-
квизицията, да си отго-
ворен за себе си. 

Като единствено дете 
на театрални хора, кои-
то нямаха близки прия-
тели с дъщери, аз полу-
чих двойка за отношени-
ето си с момичетата. Та-
зи оценка се оправи от 
първата среща с българ-
ка. Оттогава до сега не 
съм бил сам. 

- Преподавали сте 
английски език в Ан-
глия, Португалия, Нор-
вегия и България. Има 
ли нещо, направило Ви 
впечатление в учени-
ците в различните 
държави? 

- В Англия и Норвегия 
преподавах в обикнове-
ни училища. В тях има-
ше деца, които са овла-
дели и езика, и литера-
турата. Но в същите те-
зи класове имаше и та-
кива, които не можеха 
да пишат. Докато в Ан-
глийската езикова гим-
назия в Бургас, където 
също преподавах, има-
ше елитни деца и за мен 
беше привилегия да ги 
уча.

- Преподавали сте 
на поетесата Петя Ду-
барова. Какво си 
спомняте за нея, как-
ва ученичка беше тя? 

- Петя беше много жиз-
нерадостна и малко 
флиртуваща. Тя седеше 
в центъра на класната 
стая, заедно с Мая, и 
остана в центъра на мо-
ето внимание. Макар че 
имаше шестици от мен, 
аз виждах, че душата й 
не беше в английския, 
но беше в прекрасната 
поезия. Много харесах 
участието й във филма 
„Трампа“.

- Имахте ли възмож-
ност да изберете дру-

га комунистическа 
държава, където да 
преподавате - напри-
мер Китай, Куба, Лаос, 
Северна Корея, Виет-
нам? Защо избрахте 
точно България? С как-
во Ви заплени толкова 
много? 

- Исках все пак още 
една година в Европа. 
Преживях фашизъм в 
Португалия (на косъм 
бях от арест, защото се 
движех с някои младе-
жи, с които пеехме пе-
сните на „Бийтълс“ под 
прозорците на момичеш-
кото училище-интернат, 
а беше против закона да 
се събираме повече от 
трима души). Изпитах и 
социалдемократичния 
рай в Норвегия. Казах 
си – хайде, да пробвам в 
още една европейска 
държава, да видя тук 
какво е комунизъм, пре-
ди да отпътувам за Юж-
на Америка. България 
изглеждаше още тогава 
много хубава държава с 
природата и историята 
си. Нея избрах и не съ-
жалявам.

- От 2007 година де-
лите времето си меж-
ду Колчестър и Бургас. 
Къде се чувствате по-
вече „у дома“ – в Ан-
глия или в България? 
Имаше ли процес на 
адаптация? 

- Аз съм различен чо-

век в една или друга дър-
жава. В Англия съм по-
възпитан, а в България 
съм по-откровен и по-
разтворен дори физиче-
ски. Необходимо е, раз-
бира се, време за адап-
тация.

- Какво подтикна на-
писването на най-но-
вия ви роман „Прокля-
тието на вечните съни-
ща“? 

- Възторгът от българ-
ската история и особено 
от цар Теодор Свето-
слав Тертер. Впечатлиха 
ме легендите за намере-
ните в Созопол и наоко-
ло вампиросани трупове 
от далечното минало. 
Отдавна се интересувам 
от опитите на английския 
крал Едуард I да създаде 
коалиция между евро-
пейски крале и монгол-
ските генерали против 
мюсюлманите. При мон-
голите се състояла сре-
ща между бъдещия цар и 
героя Георги. Образът 
на Теодор Светослав 
Тертер е от изключите-
лен интерес. В детството 
си той е бил заложник, 
предаден от баща си. 
Много предпазливо е 
трябвало да гледа на 
света около себе си. Но 
е станал много успешен 
цар на България. И въ-
преки сложната между-
народна обстановка, той 
се е задържал дълго на 

престола и е успял 
да умре между 
чаршафи. 

- Джордж е 
главният герой 
от новия Ви ро-
ман „Проклятие-
то на вечните съ-
нища“. Неговият 
образ има ли не-
що общо с Вас са-
мия?

- И има, и няма. 
Той е средновеко-
вен монах, незако-
нен и непознат син 
на важен благород-
ник. Той е любопи-
тен, овладява ези-
ците много бързо. 
Неговата история е 
историята на всеки 
западняк, който се 
среща с източната 
реалност. Той ще 
изгуби вярата си, но 
ще намери нещо 

ценно…
- Разбираме, че това 

е книга с продълже-
ние. Колко време Ви 
отне написването на 
първата част от рома-
на и кога да очакваме 
следващата част? 

- Отне ми две години. 
Заради болестта и смър-
тта на съпругата ми чи-
тателите ще трябва да 
почакат още малко за 
втората част. 

- През 2016 година 
излиза сборникът Ви 
от преводи на класи-
ческа българска пое-
зия на английски. В не-
го са включени стихо-
ве на Димчо Дебеля-
нов, Ботев, Вазов, Сла-
вейков, Дора Габе и 
др. Кое Ви е любимото 
българско произведе-
ние и с кое то стана за 
вас „любимо“? 

- Не мога да говоря за 
любимо произведение, 
но първият ми превод 
беше от Димчо Дебеля-
нов, което със сигурност 
не е случайно. Иначе се 
вълнувам от последните 
поети, които съм превел 
– Пеньо Пенев и Алек-
сандър Вутимски.

- Кое е най-голямото 
Ви вдъхновение? 

- Най-голямото ми 
вдъхновение бе жена ми. 
Нейната вечна положи-
телност. 
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Аз съм различен човек
В Англия съм по-възпитан,  
в България – по-откровен  
и разтворен

На основание чл.15, 
ал.1 от Закона за Общин-
ския дълг и чл.58 от На-
редба за условията и ре-
да за съставяне на триго-
дишна бюджетна прогно-
за за местните дейности 
и за съставяне, обсъжда-
не, приемане, изпълне-
ние и отчитане на общин-
ския бюджет Община Ца-
рево обявява провежда-
не на обществено обсъж-
дане на намерението да 
реализира инвестицио-
нен проект чрез поемане 
на дългосрочен дълг от 
"Фонд за органите на 
местното самоуправле-
ние в България-ФЛАГ" 
чрез Българска инвести-
ционна и координацион-
на платформа за градско 
развитие и установяване 
на механизъм за взаимо-
действие между страните 
във връзка с разширени 
възможности за финан-
сирането на инфраструк-
тура в България.

Във връзка с повише-
ния обществен интерес от 

страна на жителите на об-
щина Царево, както и сис-
темното желание на Об-
щинска Администрация–
Царево да представя про-
зрачност и диалогичност 
по отношение на общест-
вено значимите инфра-
структурни обекти, Кмета 
на община Царево кани 
местната общност, всич-
ки обществени организа-
ции, юридически лица и 
жителите на община Ца-
рево за повторно обсъж-
дане на намерението за 
поемане на дългосрочен 
дълг, което ще се проведе 
на 24.06.2021г. от 18.00 ча-
са в Летния театър (Лятно 
кино), гр. Царево.

Материалите за публич-
ното обсъждане са пуб-
ликувани на официалния 
сайт на община Царе-
во www.tsarevo.org

Писмени предложения 
и становища може да се 
подават на официалната 
електронна поща на Об-
щина Царево: tsarevo@
gmail.com.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ 
ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ От ОБЩИНА цАРЕВО



Георги РУСИНОВ

Някои хора прекарват 
целия си съзнателен живот 
монотонно, без много про-
мени и изненади. За някои 
хора като бургазлийката 
Лора Фучеджиева обаче 
активизмът е начин на жи-
вот. Тя е само на 20 годи-
ни, но вече работи в две 
организации. Активното 
момиче успява да се спра-
ви с работата в „Грийн-
пийс“, където е асистент-
координатор по две от про-
грамите на българското 
представителство. Освен 
това от доста време е и в 
Българския Червен кръст. 
И ако това ви се вижда 
малко, то представете си, 
че и паралелно с това Ло-
ра учи в Нов Български 
университет „Управление 
на бизнес и предприема-
чество“. Този си избор тя 
прави съвсем спонтанно. 
Трудно се решава, но каз-
ва, че желанието й да съз-
даде нещо свое надделява 
в избора на специалност.

„Много обичам като чуя: 
„Вие, младите, нищо не 
правите“. Не смятам, че 
това е така. Да, естестве-
но, във всяко поколение 
има хора, които просто 
преминават. Хората около 
мен обаче се занимават с 
невероятни неща. Един 
създаде онлайн медия, 
друг - подкаст на тема пре-
дприемачество, граждан-
ско общество. Смятам, че 
младите хора насочват 
енергията си към това, с 
което искат да се занима-
ват и да помагат, да създа-
ват. Затова много ми е 
обидно, когото към млади-
те хора се изразява такова 
недоверие. Има различни 
примери за това и смятам, 
че има какво да дадем на 
обществото“, каза тя.

„Грийнпийс“
„С „Грийнпийс“ също не-

щата се случват“, неочак-
вано разказва Лора. Пър-

воначално е координатор 
на младежките дейности, а 
сега заема поста асистент-
координатор по програми-
те на екоорганизацията, 
свързани с въглищата и 
възобновяемата енергия.

„През 2019-а, когато за-
върших гимназията, през 
лятото бяха пуснали обява, 
че търсят нови хора за еки-
па в България. Не ми на-
прави впечатление много 
като го видях, но в един 

момент на един мой прия-
тел майка му ми писа къс-
но вечерта и ми каза: „Ло-
ра, това е за теб“. Тогава 
си казах, че ще пробвам, 
въпреки че нямам опит. 
Смея да кажа, че имах дос-
та опит с неправителстве-
ни организации, но тези с 
фокус екология – не. Даже 
не очаквах да ме вземат 
на работа, но вече година 
и половина по-късно все 
още съм там“, разказа бур-
газлийката.

Лора е убедена, че в 
страната ни със сигурност 
има бъдеще за зелените 
политики и че те като орга-
низация успяват да уско-
рят този процес. 

„Има вече безброй сис-
теми и модерни техноло-
гии за производство на 
възобновяема енергия. 
Стремим се именно поли-

тиците и гражданите да ос-
ъзнаят, че има такива на-
чини. Просто трябва всеки 
един от нас да се запоз-
нае, тъй като не е широко 
разпространена информа-

цията. Обикновеният граж-
данин не би се замислил. 
Та за това е нашата цел. 
Има и директива за 
възобновяемата енергия, 
която трябва да стане част 
от нашето законодател-
ство, но се опасяваме, че 
няма да е навреме“, заяви 
активистката. 

Въпреки това екооргани-
зациите като „Грийнпийс“ и 
„За Земята“ постигат важни 
и немалко на брой победи. 
Заедно внасят петиция за 
намаляването на пластма-
сата за еднократна употре-
ба, която събира 20 000 под-
писа. Темата в момента е 
изключително актуална, тъй 
като до 3 юли трябва да 
транспонираме европей-
ската директива в родното 
ни законодателство.

Какво обаче подтиква 
това младо момиче да се 
ангажира със екологични и 
социални каузи. Оказва 
се, че като при всеки от 
нас, тук семейството играе 

важна роля и е основен 
фактор във възпитанието 
на Лора. 

„Учеха ме да обръщам 
внимание на околната сре-
да и на хората около мен, 
да не мисля само за себе 
си, да съм отговорен кон-
суматор не само по отно-
шение на икономиката, но 
и на всичко“, каза тя.

БЧК
Още на 13 години пък се 

включва в редиците на 
БЧК. През 2013-а взима 
участие в състезание по 
първа помощ на учениче-
ските екипи. 

„Малко след това бях из-
брана в Бургас за облас-
тен координатор на мла-
дежките дейности. Това 
беше един мандат. В БЧК 
това са 2 години. От тази 
година вече съм замест-

ник-председател на цялата 
организация в България. 
Това е голямо постижение 
за Бургас, колкото и нес-
кромно да прозвучи. Досе-
га не сме имали човек, кой-
то да заема толкова висок 
пост“, уверено обясни мла-
дото момиче. 

По време на пандемията 
от COVID-19 с БЧК имат ня-
колко кампании. Едната е 
информационна и е свър-
зана с ваксините. 

„Като младежка органи-
зация това ни беше основ-
ната работа. Апелирахме и 
хората, които са прекара-
ли коронавируса, да даря-
ват кръвна плазма, тъй ка-
то в един момент това бе-
ше животоспасяващо ле-
чение. Нещо много важно, 
което БЧК бе организирал 
по време на локдауните е 
национален колцентър за 
психологическа помощ с 
професионалисти и екс-
перти от БЧК. Имаше опре-

делени часове, в които ра-
ботеше, и хора от цялата 
страна можеха да се 
свързват, за да се консул-
тират със специалисти. То-
ва беше доста търсена ус-
луга. В числа не мога да 
кажа нещо категорично, но 
когато се направи анализ 
накрая се оказа, че доста 
хора са потърсили профе-
сионална помощ по време 
на локдауните“, разказа 
бургазлийката.

В първите месеци на 
пандемията Лора е в род-
ния Бургас със семейство-
то си и казва, че това от 
една страна й помага да се 
справи с изолацията. 

„Тези месеци не ми се 
отразиха толкова тежко в 
сравнение с други хора, 
които дори изгубиха рабо-
тата си. Здравословно бях 
добре. Единственият ми-
нус в този период е елек-

тронното обучение, което 
пак не мога да кажа, че е 
минус, защото в такива си-
туации и в такова време 
трябва да сме отговорни. 
Така че според мен си бе-
ше абсолютно адекватно 
решение да продължим и 
тази година по този начин. 
При нас предметите са 
предимно теоретични и то-
ва не навреди особено 
много на учебния процес, 
за разлика от други, които 
изтърваха практики. Даже 
имахме повече връзка с 
преподавателите, защото 
можехме да им пишем, а 
не да контактуваме само 
на лекции. Университетът 
положи много грижи за то-
ва да се чувстваме добре“, 
уточни тя.

Казва, че никога не се е 
замисляла защо прави не-
щата, които прави. Така ги 
усещала и това й давало 
енергия.

„Когато знам, че съм от-
делила от средствата си и 
времето си да помогна на 
някого, после не мога да 
кажа, че е било напразно. 
Не бих нарекла бъдещите 
си планове точно бизнес. 
Аз помагам на хората и 
природата, за да мога да 
виждам промяна около се-
бе си. Затова по-скоро съм 
насочена към социалното 
предприемачество. Много 
ми е интересна темата за 
образованието, хората със 
социални потребности и 
как те да бъдат по-добре, 
да има повече права за 
тях. Така че имам време 
още да се ориентирам по-
детайлно, докато завър-
ша“, поясни тя.

СтРа НИ ца 13 18-21 ЮНИ 2021

ПрофесиЯ
Само на 20 бургазлийката  
Лора е отдадена на две каузи
4 „Грийнпийс“ и Червеният 
кръст са нейната съдба 

4 Младото момиче е 
студент в Нов Български 
университет с профил 
„Предприемачество“



Площад „Св. св. Кирил  
и Методий“ става пешеходна зона

Стра ни ца 14 18-21 Юни 2021

ОбщинИ

ОБЯВА
На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.65,ал.5, от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Кмета на  
Община Приморско със Заповед №417/15.06.2021г. открива процедура по провеждане на   публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти  в   гр. Китен  и с. Ясна поляна частна собстве-
ност на Община Приморско, както следва :

№ 
по 

ред

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

Депозит 
за учас-
тие

1 Помещение на 
първи етаж  в 
масивна двуе-
тажна сграда - 
читалище  „ Сво-
бода”, гр. Китен 
– за търговска  
дейност

Част от сграда ПИ 
37023.501.619.1 по КККР 
на гр. Китен,ул. Странджа, 
одобрени със Заповед 
№РД-18-94/21.12.2007г. на 
ИД на АГКК, по  плана  на  
гр. Китен
АЧОС № 477/01.06.2005 г 

8.00 кв.м. За период 
от 3/три/
години

Год. Наем  - 
1 022.00 лв.
Месечен на-
ем – 85.17лв.

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

2 Билетна каса 
№1 в Автобусен 
терминал
Китен

Част от сграда с иденти-
фикатор 37023.501.898 .1 
по КККР на гр. Китен,ул. 
Странджа, одобрени със За-
повед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК,  по плана на гр. Китен
АЧОС №3371/10.09.2019г

3 кв.м за период 
от 3(три) 
години

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

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

3 Билетна каса 
№2 в Автобусен 
терминал
Китен

Част от в сграда с иденти-
фикатор 
37023.501.501.898 .1 по 
КККР на гр. Китен, ул. 
Странджа,одобрени със За-
повед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК,  по плана на гр. Китен
АЧОС №3371/10.09.2019г

3 кв.м за период 
от 3(три) 
години

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

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

4 Билетна каса 
№3 в Автобусен 
терминал
Китен

Част от в сграда с иденти-
фикатор 37023.501.898 .1 
по КККР на гр. Китен, ул. 
Странджа,одобрени със За-
повед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК,  по плана на гр. Китен
АЧОС №3371/10.09.2019г

3 кв.м за период 
от 3 (три) 
години

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

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

5 Билетна каса 
№4 в Автобусен 
терминал
Китен

Част от в сграда с иденти-
фикатор 37023.501.898 .1 
по КККР на гр. Китен,ул. 
Странджа, одобрени със За-
повед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК,  по плана на гр. Китен
АЧОС №3371/10.09.2019г

3 кв.м. за период 
от 3 (три) 
години

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

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

6 Билетна каса 
№6 в Автобусен 
терминал
Китен

Част от в сграда с иденти-
фикатор 37023.501.898 .1 
по КККР на гр. Китен,ул. 
Странджа, одобрени със За-
повед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК,  по плана на гр. Китен
АЧОС №3371/10.09.2019г

3 кв.м. за период 
от 3 (три) 
години

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

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

7 Офис в Автобу-
сен терминал Ки-
тен

Част от в сграда с иденти-
фикатор 37023.501.898 .1 
по КККР на гр. Китен,ул. 
Странджа, одобрени със За-
повед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК,  по плана на гр. Китен
АЧОС №3371/10.09.2019г

14 кв.м. за период 
от 3 (три) 
години

Год.наем- 
1 788,50 лв.
Месечен на-
ем- 149,04 
лв

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

8 Тоалетни в Авто-
бусен терминал
Китен

ПИ 37023.501.898.2  по 
КККР на гр. Китен, одобрени 
със Заповед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК,  по плана на гр. Китен
АЧОС №3371/10.09.2019г

22 кв.м. за период 
от 3(три) 
години

Год.наем- 
2 810.50 лв.
Месечен на-
ем- 234.21 
лв.

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

9 Терен за поста-
вяне на премест-
ваем търговски 
обект-Южен 
плаж 
стълби(ляво) , гр. 
Китен

ПИ 37023.501.200 по КККР 
на гр. Китен, ул. 4-та ,одо-
брени със Заповед №РД-18-
94/21.12.2007г. на ИД на 
АГКК, със стар кадастрален 
номер по предходен план 
ПИ №368,южен плаж-стъл-
би дясно по плана на гр. 
Китен 
АЧОС№2611/28.02.2017г.

192 кв.м. за период 
от 5(пет) 
години

Год.наем- 
8 966,40 лв.
Месечен на-
ем- 747,20 
лв.

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година.

10 Помещение, на-
ходящо се на 
втори етаж в ма-
сивна двуетажна 
сграда за об-
ществени нужди 
административен 
адрес: с. Ясна 
поляна, ул. „Ми-
хаил Герджиков” 
№26 – за  вете-
ринарна аптека

ПИ 87655.501.284.1.2 по 
КККР на с. Ясна поляна, 
одобрени със Заповед 
№РД-18-771/01.11.2019г. 
на ИД на АГКК, 
с. Ясна поляна
АЧОС №6/02.11.1999г.

28 кв.м. за период 
от 5 (пет) 
години

Год.наем- 
511,00 лв.
Месечен на-
ем- 42,58 лв.

10 % от
началната  
тръжна
цена  без 
ДДС за 1 
година

Търгът ще се проведе на 29.06.2021 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 провеж-
дане на търга, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община При-
морско. 

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 упълномо-

щени представители, в запечатан 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 28.06.2021г.
Крайният срок за подаване на предложенията за участие в търга е до 17.00 часа на 28.06.2021г.
Пълният текст на Заповедта може да бъде открит на интернет адрес: www.primorsko.bg

ОБЯВлеНИе
Община Руен чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман уведомява, 

че Решение № 170 от 21 май 2021 г. на Общински съвет – Руен за 
одобряване на проекта за подробен устройствен план (ПУП) – 
план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
териториален обхват поземлен имот (п.и.) с № 238 по неодобре-
ния кадастрален план (КП) на с. Ясеново общ. Руен, обл. Бургас с 
посочените предвиждания на хартиен и цифров носител е обна-
родвано в бр. 48/ 08.06.2021 г. на “Държавен вестник”. 

Цитираното в предходния абзац решение подлежи на обжалва-
не в едномесечен срок, определен с чл. 215, ал. 4 от ЗУТ по реда 
на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, пред Административен съд – Бургас чрез 
Община Руен.

КМЕТ: И. Осман

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 
среда „Демократична България – Обединение“ (ДА България, ДСБ, 
Зелено движение) съобщава на засегнатото население, че има ин-
вестиционно предложение за монтаж на пилон с националното 
знаме на Република България в ПИ 07079.831.360, м. Отманли, 
лесопарк Росенец, община Бургас. Имотът е публична държавна 
собственост. За контакти: Димитър Георгиев Найденов, адрес: гр. 
Бургас, ул. Георги Кирков 23, телефон: 0899923030. Писмени ста-
новища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Бургас, ул. „Перущица“ 
67, ет.3, 8001 ж.к. „Лазур“.

ОБЯВа
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Анна Любо-

мирова Кожухарова и съсобственици уведомяват всич-
ки заинтересувани физически и юридически лица, че 
имат следното инвестиционно предложение за „Из-
граждане на жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-5748, кв. 38 по 
плана на к-с ,,Възраждане“ гр. Бургас (ПИ с идентифи-
катор 07079.614.19 по КК), Община Бургас“.

Лице за контакти: Георги Илчев - пълномощник
Тел.: 0899 600 869

за РЕКЛаМа  
056 82 54 35, 0878 424 698

www.faragency.bg 

СЪОБЩЕниЕ
До заинтересованите лица и общественост

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

въздействието върху околната среда
Ю ЕС ГрУП ЕООД, уведомява всички заинтересова-

ни лица, че има следното инвестиционно намере-
ние, ,,Преработка по време на строителство на Вакан-
ционно селище в ПИ 48619.505.870, по КККР на гр. Ца-
рево, Община Царево, Област Бургас”.

Писмени възражения и предложения от заинтересо-
ваните лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от 
обявяване на съобщението на следните адреси:

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

„Черноморски фар“

Площад „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ в Поморие става пешеходна 
зона от 21 юни до 16 септември. 
Това гласи заповедта на кмета. Тя 
е във връзка с привеждане в из-
пълнение на одобрения Генерален 
план за организация на движение-
то в гр. Поморие, в част „Пешеход-
но движение“, според който се 
променя посочността на движе-
ние по улиците: „Черковна“, „Ахе-
лой“, „Цар Асен“ и „Братя Милади-
нови“. За целта ще бъде поставе-
на нова хоризонтална маркиров-
ка, вертикална сигнализация и 
елементи на градска среда, огра-
ничаващи достъпа на МПС.

В тази връзка е необходимо соб-

ствениците на автомобили, в срок 
до 24.00 ч. на 20.06.2021 г., да осво-
бодят от паркираните превозни 
средства следния район:

• Площад „Св. св. Кирил и Мето-
дий“

• Ул. „Ахелой“ – от кръстовището 
с ул. „Братя Миладинови“ до ул. 
„Цар Асен“

• Кръстовище на ул. „Цар Асен“ 
с ул. „Ахелой“

• Кръстовище на ул. „Братя Ми-
ладинови“ с ул. „Ахелой“

• Кръстовище на ул. „Алеко Кон-
стантинов“ до площад „Св. св. Ки-
рил и Методий“

• Пред Туристически информа-
ционен център – Поморие

Автомобилите, които не са пре-
местени след посочения час, ще 

бъдат принудително преместени 
на паркинга пред Община Помо-
рие.

Новата организация на движе-
ние налага и промяна в спирките 
на градския транспорт по линии 
№1 и №2, за периода от 21.06.2021 
г. до 15.09.2021 г., както следва:

• Автобусите няма да спират на 
спирките: ул. „Черковна“, Руски 
паметник и ул. „Солна“ (пред СУ 
„Иван Вазов“)

• Последна спирка ще бъде на 
на ул. „Солна“ (до ВиК), от там 
следва спирката пред Община По-
морие.

Автобусите за гробищен парк 
ще тръгват вместо от сп. „Руски 
паметник“ – от сп. ул. „Солна“ (до 
ВиК)
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Георги рУСинОВ

Футболният клуб на „Со-
зопол“ започна подготов-
ка за новия сезон във Вто-
ра лига. Първото занима-
ние на играчите бе в сря-
да от 17:00 часа на „Арена 
Созопол“. „Небесносини-
те“ са готови и с програма-
та за контролните срещи, 
които ще изиграят през ля-
тото. Тя се състои в чети-
ри домакински мача в Со-
зопол и три гостувания. 
Ето кои са и датите и съ-
перниците на морския тим 
(часовете ще бъдат уточня-
вани допълнително).

На 26 юни, на стадион 
„Арена Созопол“ ще прис-
тигне тимът на „Добруджа“ 
(Добрич). Четири дни по-
късно, отново в Созопол 
ще гостува тимът на „Пи-

рин“ (Благоевград), който 
спечели промоция за Пър-
ва лига. На 3 юли „небе-
сносините“ ще излязат на 

своя „Арена Созопол“ ще 
„Спартак“ (Варна). На 7 
юли морския тим ще по-
срещне тима на „Загорец“ 

(Нова Загора). 
След тези дати следват 

трите гостувания на „Созо-
пол“. На 10 юли, на стади-
он „Трейс Арена“ в Стара 
Загора е контролата им 
срещу „Янтра“ (Габрово). 
На 14 юли следва гостува-
не във Варна на „Черно мо-
ре“ на стадион „Тича“. По-
следната контрола, която 
ще се играе е в Стара За-
гора, където созополци ще 
се изправят срещу „Бе-
рое“.

Първият кръг от новото 
първенство във Втора ли-
га е на 24 юли. Все още 
програмата не е изтегле-
на. 

След изиграни 104 мача от 47 двойки в четири 
формата за 2 турнирни дни на плажа на Diddi beach 
bar, Sarafovo Open Air ’21 излъчи своите призьори и 
шампиони.

В турнира участваха състезатели от Бургас, Ва-
рна, Русе, София, Добрич, Равда, Русия, Словакия.

Двата турнирни дни бяха изпълнени с невероят-
ни майсторски изпълнения, атрактивни разиграва-
ния, различни тактически прийоми, тежки битки, 
драматични обрати и развръзки.

По време на инициативата на Sarafovo BTC “от-
ворени кортове” 24 деца от училище “Христо Ботев” 
в Сарафово се докоснаха до чара на плажния те-
нис. 

Ето и резултатите от турнира:
Жени двойки: ШАМПИОНИ - Сретенова/Бонда-

ренко, 2 място - Желязкова/Убчева, 3 място - Ива-
нова/Никифорова, 4 място - Шатилова/Димова

Мъже двойки: ШАМПИОНИ - Ганев/Велев, 2 мяс-
то - Почуев/Казаков, 3 място - Стоянов/Берданков, 
4 място - Нонев/Радев

Смесени двойки: ШАМПИОНИ SOA’2021 - Убче-
ва/Велев, 2 място - Петкова/Петков, 3 място - Ни-
кифорова/Казаков, 4 място - Иванова/Ганев, 

Consolation (утешителен) tournament : ШАМПИ-
ОНИ - Димитрова/Радев, 2 място - Желязкова/Ка-
раджов, 3 място - Шепелева/Нонев, 4 място - Анто-
нова/Атанасов

Приключи турнир по 
плажен тенис в Сарафово

С четири домакинства и три гостувания 
„Созопол“ се подготвя за новия сезон

Чф

ФУтБОЛ

Във Втора лига през сезон 2021/2022-а 
ще играят 20 отбора, като първите три 
влизат директно в елита, а четвъртият ще 
играе бараж с 13-ия от Първа лига. Три 
дублиращи отбора ще има в групата – ос-
вен „Лудогорец II“, новите са „Ботев II“ 
(Пловдив) и „ЦСКА 1948 II“, пише kotasport.
com. Тези три отбора нямат право да вли-
зат в елита, ако там играят първите им 
тимове. Първенството стартира на 23-26 
юли, есенният полусезон завършва на 10-
13 декември. Пролетният започва на 18 

февруари и приключва на 23 май 2022-ра. 
Баражите са на 26 и 29 май.

СЪСтаВ на ВтОра ЛиГа За СЕЗОн 
2021/22

Ботев II (Пловдив), Добруджа, Етър, Лев-
ски (Лом), Литекс, Лудогорец II, Марек, 
Марица (Пловдив), Миньор (Перник), 
Монтана, Нефтохимик, Септември (Со-
фия), Септември (Симитли), Созопол, 
Спартак (Варна), Спортист (Своге), 
Струмска слава, Хебър, ЦСКА 1948 II, 
Янтра (Габрово).

Освен 4-те нови попълне-
ния на „Созопол“ - Борислав 
Будинов, Стамен Бояджиев, 
Тодор Петков и Атанас Ташо-
лов, към отбора се очакват да 
се присъединят поне още два-
ма опитни атакуващи футбо-
листи.

На първото занимание взе-
ха участие и двама юноши на 
клуба родени 2003 година - Бо-
жидар Киряков и Стоян Нико-
лов, първият от продуктивния 
набор на „акулите“, воден от 
Нено Ненов, но родом от Со-
зопол. 

Останалите непознати име-
на бяха също 2003 година Сто-
ян Тенев - халф бек - от Сли-
вен и Давид Шакарян - юно-
ша на Черноморец (Бургас). 
Кристиян Парашкевов също 
започна тренировки с отбора 
и получи втори шанс от Мар-
гарит Димов, след като на по-
лусезона за кратко бе в тима 
на Черноморец (Бургас). 

Другото ново име към, кое-

то има интерес е македонец 
- Стоянчо Велинов - напада-
тел, роден на 03-и септември 
1989 - носител на купата през 
миналия сезон с Академия 
Пандев, последно играл за 
Осогово.

Познатите имена са врата-
рите Росен Андонов и Алек-
сандър Павлов - юноша на 

клуба и бранителите Дими-
тър Жеков, Петър Кюмюр-
джиев, Георги Радев, Диян 
Молдованов и Диян Лефте-
ров. Полузащитниците Галин 
Димов, Яни Николов, Сава 
Савов, Симеон Баев, Анто-
нио Ласков, Иван Караива-
нов, Венцислав Гюзелев и 
Борис Тютюков.

С
ни

м
ки

: k
ot

as
po

rt
.c

om

Втора лига започва с 20 отбора, 
3 от тях - дублиращиТимът е активен на 

трансферния пазар

Георги рУСинОВ

Бургаски спортни клубо-
ве по плуване са заявили 
интерес за безвъзмездно 
ползване на спортни обек-
ти – общинска собстве-
ност за подготовка и въз-
становяване на техни ак-
тивни състезатели по плу-
ване, постигнали високи 
резултати в множество 
състезания. Това посочва 
в докладна записка пред-
седателят на Спортната 
комисия Йордан Георги-
ев. 

„Настоящото предложе-
ние е продиктувано също 
и от затрудненото финан-
сово състояние на клубо-
вете и родителите след 
пандемията от COVID-19, 
което затруднява запла-
щането на такси за полз-
ване на басейни и възста-

новяването при активни-
те състезатели по плува-
не, поради високите раз-
ходи за поддръжка и рес-
пективно високите им та-
рифи. Ние, като общински 
съветници, трябва да под-
крепяме нашите млади 
надежди в спорта, за да 
могат да се изградят като 
спортисти на световно 
ниво. И трите предложе-
ния се отнасят за възпи-
таници на бургаските 
школи по плуване и за-
служават уважение и под-
крепа“, аргументира се 
Георгиев.

Председателят на Спорт-
ната комисия продължава 
с това, че тренировъчният 
процес и възстановяване-
то са от решаващо значе-
ние за осъществяване на 
спортната дейност и висо-
ки постижения за всеки 

млад спортист. Предложе-
нието му, което е съгласу-
вал със спортните клубо-
ве, се отнася за следните 

спортисти:
Жанет ангелова –  

СК „Акулите“ – национал-
на състезателка по плува-

не, републиканска рекор-
дьорка 400 м свободен 
стил за девойки, републи-
канска шампионка 200 м, 
400 м и 800 м свободен 
стил за жени; Първо мяс-
то на Гран При – Купа Бур-
гас на 200 м, 400 м, 800 м 
свободен стил за жени и 
носителка на много прес-
тижни награди от между-
народни състезания;

Драгомира Драганова 
– ПК „Метропол“ – трето 
място за жени на 200 м бъ-
терфлай на Държавното 
отборно първенство; пър-
во място за жени на 200 м 
бътерфлай на Гран При – 
Купа Бургас; Победителка 
и призьорка в редица меж-
дународни турнири;

антон Динев – ПК 
„Бриз“ – многократен ме-
далист от държавни пър-
венства за мъже и юноши; 

Републикански вицешам-
пион юноши старша въз-
раст на 100 м и 200 м гръб 
и финалист на Републикан-
ски шампионат за мъже 
гръб.

„Предвид изложените 
факти и обстоятелства, 
както и във връзка с чл.6 
от Закона за физическото 
възпитание и спорта, на-
лице е основание за пре-
доставяне на право за 
безвъзмездно ползване 
на спортни обекти – об-
щинска собственост, за 
подготовка и възстановя-
ване на посочените състе-
затели по плуване“, за-
вършва Георгиев.

Докладната ще бъде 
разгледана в комисиите 
към Общински съвет – Бур-
гас, а в края на месеца и 
на редовното заседание 
на местния парламент.

Клубове поискаха безплатно 
спортни бази за свои състезатели
ПЛУВанЕ

Йордан Георгиев



Дона МИТЕВА

Тригодишно бургазлийче от „Балет-
на школа за принцеси“ – Бургас бе 
най-малката участничка в Национал-
ния конкурс за танци, музика и поезия 
„Супер талант“. Тя изпълни „Моят танц 
за Мечо“ и с него спечели първото си 
първо място.

Над 900 участници, които заедно със 
своите родители дойдоха в Бургас и из-
пълниха Дома на НХК. Голяма част от 
тях изказаха възхищението си от кул-
турния институт и сцената му.

Участниците бяха разделени в седем 
възрастови групи, като се започна от 3 
години и се стигна до 18+.

Раздадени бяха 500 златни медала за 
индивидуални изпълнения и 100 стату-
етки за групи, както и много дипломи 
и отличия.

Националният конкурс „Супер та-
лант“ бе организиран от бившия вече 
управител на Дома на НХК и настоящ 
общински съветник Мария Маркова и 
Сдружение „Активен живот“. Целта е 
школите от страната да сверят часов-
ниците си, а също така да се завържат 

нови познанства и прия-
телства.

Любопитно бе участие-
то на групата от школата 
по балет за възрастни на 
Ирина Дубровник в група-
та 18+.

„Имам огромното жела-
ние това първо издание на 
„Супер талант“ да се пре-
върне в  традиция за града, 
както и мечтая конкурсът 
да прерасне в междунаро-
ден. Вярвам, че Бургас е 
град, където това може да 
стане реалност“, коменти-
ра Мария Маркова.

Равносметката е, че гра-
дът ни по време на конкур-
са е бил посетен от над 
2000 души от всички кра-
ища на страната.
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в бургас

Тригодишно бургазлийче 
бе най-малкият участник 

в „Супер талант“

„Черноморски фар“

Най-ентусиазираните посетители и почи-
татели на Фестивала на пясъчните скулпту-
ри в Бургас винаги са били и ще бъдат де-
цата. Затова тази година те казват кои лю-
бими персонажи искат да видят.

Новото издание на фестивала се нарича 
„Децата пожелаха“, а проведеното от Об-
щината проучване сред малчугани на въз-
раст от 7 до 12 години показа следните те-
хни предпочитания (заедно с любимия ге-
рой е посочено името на автора, който ще 
изпълни скулптурата):

Ани Златева – Пипи Дългото чорапче;
Жоро Златев – Хари Потър;
Владо Веселинов – Мадагаскар;
Радко Вълчев – Смелата Ваяна;
Игор Христов – Калинката и Черния ко-

тарак;
Калин Диловски – Малката стъпка;
Дамян Бумбалов – Спондж Боб Квадрат-

ни гащи;
Добрин Вътев – Гъмбол;
Калоян Тодоров – Малката русалка Ари-

ел;
Атанас Стоянов – Къщата на совите;
Даниел Кънчев – Рая и последният дра-

кон;
Петър Петров – Красавицата и звяра;
Огнян Петков – Алиса в Страната на чу-

десата.

Както виждате, всички автори са българи. 
Сред тях има и много бургазлии.

„В началото започнахме само с чужди тво-
рци. Горди сме, че с годините помогнахме 
да се създаде българска школа в това из-
куство. Елате на гости в Бургас през лятото 
и ще се убедите, че нашите пясъчни скулп-
тори вече са на световно ниво!“, коменти-
ра кметът Димитър Николов.

Подготовката за изграждането на пясъч-
ните фигури вече стартира. Откриването на 
фестивала ще е в първата седмица на юли. 
За точна дата ще съобщим допълнително.

И тази година скулптурите ще се изградят 
на площ от пет декара, от специален и устой-
чив на дъжд пясък. Първите от общо 13 авто-
ри ще започнат работа след 18 юни.

Мястото е същото - парк "Езеро", до кон-
ната база.

Хари Потър, Гъмбол,  
Спондж Боб и Алиса в новото 

издание на Фестивала на 
пясъчните скулптури

Работното време ще е без почивен ден  
от 9:00 до 21:00 ч.

Цените за посещение са без промяна:
- Деца до 7 год. и хора в неравностойно 

положение - безплатно;
- Деца 7-18 год. - 1,50 лв.;

- Пенсионери - 1,50 лв.;
- Група над 10 човека - 2,50 лв.;

- Нормален билет - 3,50 лв.;
- 2 възрастни + дете над 7 год. - 7 лв.;

- 2 възрастни + 2 деца над 7 год. - 8,50 лв.;
- 2 възрастни + 3 деца над 7 год. - 10 лв.

Мария Маркова
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