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курортите 
са пълни

Областният управител и кметът  
на Айтос изпратиха Селин Али  

за Олимпиадата в Токио

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 13 август

Шофираме към Слънчев 
бряг по път, който  

не е в експлоатация
Стр. 12

„Черноморец“ стартира сезона 
с визита в Димитровград

НАпук НА ОчАквАНияТА зА СлАб СезОН

Георги РУСИНОВ

Напук на очакванията преди сезо-
на, че отново ще е слаб заради ко-
вид-ситуацията, в момента не може 
да се намери свободна стая за гос-
тите на черноморските курорти на 
юг. Причините са много, но една от 
основните нашенецът да предпочете 
родното Черноморие за поредна го-
дина, е строгата политика на Гърция 
и Турция по отношение на COVID-19. 
Изискването за ПСР удря по джоба и 

това е категорично основната причи-
на родното море да не е демоде. 

Репортерска проверка на вест-
ник „Черноморски фар“ показа, че 
в шестте морски общини на юг за-
етостта на отдаваните чрез букинг 
стаи е между 93 и 99%. 

Най-много свободни места през 
платформата се намират в Поморие. 
Заетостта на легловата база там е 
93%. Търсенето ни показа, че в 29 
обекта двама души, без деца могат 
да си наемат единична стая.

4-5u

Яна Вълчева, 
поетеса:

Аз съм 
бургаско 
момиче, 

което твори 
за бургас

икона  
с Христос и 

двама светци
в бръшлян -  

спасена  
от три жени 
чеТеТе НА СТр. 13

Стр. 14

4 в букинг: Между 93 и 99% от 
хотелите и къщите за гости по 
Южното черноморие са заети 

4 паркирането - основен  
проблем на лято'2021
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„Черноморски фар“

Хората от комплекс „Из-
грев“ бяха изключително 
активни при кандидатства-
нето по новата общинска 
програма „Моят град, моят 
квартал, моята улица" и там 
приключва изпълнението 
на пореден одобрен проект 
по тяхна идея. До блок 55 е 
изграден паркинг за 150 ав-
томобила. Монтирано е но-
во осветление, удобни тро-
тоари. Остава за довърш-
ване малка част от паркин-
га, където тия дни ще поло-
жат втория износващ пласт 
асфалт.

Работата по програмата 

се върши в постоянна кому-
никация с гражданите. Пър-
во те заявяват какво жела-
ят. Изготвя се идейна схе-
ма, представя се на домоу-
правителите, а те я обсъж-
дат със съседите. После 
връщат на Общината забе-
лежки, а тя прави необхо-
димите корекции и предста-
вя финален вариант, който 
отново се разглежда от 
гражданите и тогава започ-
ва изпълнението.

Програмата за благоус-
трояване на вътрешноквар-
тални пространства „Моят 
град, моят квартал, моята 
улица" e инициатива на 
кмета Димитър Николов, 

която толерира активните и 
задружни бургазлии. Къде-
то съседите са най-единни, 
промяната идва по-бързо. 

С тази програма Община 
Бургас дава възможност на 
хората от един голям жили-
щен блок да обсъдят пред-
варително от какво имат 
най-голяма нужда - детски 
кът, зона за спорт, повече 
паркоместа, зона за отдих с 
повече зеленина, нещо дру-
го. После да попълнят и по-
дадат заявление за благоус-
трояване на прилежащото 
към сградата пространство, 
с което да покажат, че гле-
дат в една посока.

Допустими за финанси-

ране по програмата са це-
ли сгради (блокове) в ре-
жим на етажна собстве-
ност, построени върху те-
рени, които са общинска 
собственост, предназначе-
ни за жилищно строител-
ство. Заявлението за кан-
дидатстване се подава от 
органите на управление в 
етажната собственост, 
представляващи Сдруже-
ние на собствениците или 
Общото събрание, надлеж-
но регистрирани в Общин-
ска администрация.

Инициативата има за цел 
да направи средата на оби-
таване в комплексите и 
кварталите по-привлека-

телна, по-социална, по-без-
опасна. Успешно реализи-
раната в Бургас програма 
за саниране показа, че ко-
гато има обща идея за по-
добряване условията на 
живот, съседите могат да 
се сдружават и да работят 
в екип.

„Моят град, моят квартал, 
моята улица" функционира 
на конкурентен принцип, 
толерирайки по-активните 
и задружни собственици в 
многофамилни жилищни 
сгради. До този момент са 
подадени над 130 заявле-
ния. Петдесетина от тях се 
изпълняват с тазгодишния 
бюджет.

150 автомобила вече ще могат  
да паркират спокойно в „Изгрев“

Георги РУСИНОВ

С 15 млн. лева, без ДДС 
ще се ремонтират и поддър-
жат пътища и улици в Бургас. 
Това става ясно от общест-
вена поръчка. Пътищата са 
част от Републиканската път-
на мрежа и са на територия-
та на ЦАУ „Изгрев“.

Обхватът на поръчката 
включва не само рехабили-
тацията и ремонтите на пъти-
щата, но и полагането на 
системни грижи за осигуря-
ването на нормалната им 
експлоатация. Това включва 
част от жилищните квартали, 
главните булеварди и тези от 
маршрутите, които са под-
държани съвместно с АПИ.

Бъдещият Северен обход 
на Бургас също е предвиден 
в поръчката. Договорните 
отношения по поръчката са 
за 4 години, като е уточнено, 

че не е необходимо тя да 
достига максималния й раз-
мер.

Ето и кои улици в жк „Из-
грев“, жк „Зорница“ и „Пети 
километър“ ще бъдат обхва-
нати като част от поръчката: 
За ремонт и поддръжка са 
предвидени и улица „Дими-
тър Димов“, улица „Никола 
Петков“, булевард „Стефан 
Стамболов“ от кръстовището 
с улица „Струга“ до кръгово-
то с улица „Никола Петков“. 
От РПМ пък в поръчката вли-
зат пътя I-9 в два определени 
участъка (230+000-233+100; 
и 234+100-233+600), както и 
целият Северен обход, който 
към момента се изгражда. 

Финансирането ще е от 
множество източници като 
основните са делегираните 
средства от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и европей-
ски програми.

„Черноморсски фар“

Кметът на община Несебър 
Николай Димитров направи 
проверка на текущите пътно-
ремонтни дейности в района 
на селата Паницово, Присел-
ци и Раковсково.

Ремонтира се участъкът от 
разклона  на Обзор към село 
Паницово.

Рехабилитират се компроме-
тираните пътни участъци в 
междуселската мрежа, а в на-
селените места се поставят 
ограничаващи движението ас-
фалтови гърбици, за да се 
ограничи скоростта на преми-
наващите през селата автомо-
били. 

Дейностите са част от пла-
новите ремонти  на пътната 
мрежа, набелязани за изпъл-
нение по-рано през годината.

Ремонти и в несебърските села

Продължава благоустрояването  
на улици в Каблешково

С 15 млн. лева 
поддържат 

пътища в Бургас „Черноморски фар“

Продължават дейностите по 
проекта, който стартира в на-
чалото на месец юли, за ре-
конструкция на част от общин-
ската улична мрежа в град 
Каблешково, финансиран по 
Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014-
2020 г.

Кметът на община Поморие 
Иван Алексиев и кметът на 
Каблешково Ивайло Иванов 
инспектираха дейностите по 
проекта, които включват въз-
становяване и подобряване на 
отводняването на пътната на-
стилка на улиците „Иван Ва-
зов“, „Ангел Кънчев“ и „Захари 
Стоянов“ в град Каблешково.

С изпълнението на проекта 
ще бъдат ремонтирани и ули-
ците „Рила“ и „Струма“ в град 
Ахелой, но строителните дей-
ности там ще започнат след 
приключване на активния ле-
тен сезон.Кметът Иван Алексиев инспектира дейностите

Кметът на Несебър Николай Димитров направи проверка на ремонтите
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата 
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Бургас, Ви каним  да присъствате на публично обсъждане за представяне 
на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. 

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.08.2021 година (понеделник) от 
17.30 часа в Заседателната зала №1  на Община Бургас.

При наличие на обстоятелства, свързани с повишаване броя на заболелите от COVID-
19, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвра-
тяване нивото на заразата, обсъждането ще се проведе онлайн, на 16.08.2021 годи-
на (понеделник), от 17.30 часа, чрез платформа Zoom на следния линк: 

https://us06web.zoom.us/j/88406191910?pwd=MjRrSmlJaUZKS1Q0TmZPTmtrK2g1dz09
Meeting ID: 884 0619 1910
Passcode: 053207

ПРОф. Д-Р СеВДАЛИНА ТУРмАНОВА
Председател на Общински съвет – Бургас

ОБЯВЯВА:
Открита повторна тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване с фактическо 

провеждане на 20.08.2021 год. за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,с 
характеристики и първоначална тръжна продажна цена, както следва: 

№ Идентифи-
катор

Населено 
място

Мест-
ност

Площ на 
имота 
(дка)

Катего-
рия

НТП АОС Час на
провеж-

дане 

Първоначална 
тръжна продажна 
цена без ДДС -лв

30% от ПТПЦ 
(депозит) лв

3 72864.76.3 Топчийско  0,785  За друг вид
застрояване

6345 14.30 1036,20 310,86

Спечелилият търга да заплати окончателно достигна
тата цена в търга, дължимите данъци и режийни разнос
ки в касата на Общината или по банков път в срок, оп
ределен в заповедта по чл. 57, ал.1 от НПУРОИ .

Внесеният депозит за участие да се прихване от дос
тигнатата крайна цена в търга.

Определеният депозит в размер на 30% от начална
та тръжна цена за имота, предмет на съответният търг 
следва да бъде внесен в касата на Общината или по бан
ков път по сметка BG72BUIN95613300506178, банков 
код: BUINBGSF към Алианц Банк България АД от желае
щите да участват в търга до 16.00 ч. на 19.08. 2021 г.

Срок за подаване на заявления за участие - до 
16ч. на 19.08. 2021 г. в административната сграда на 
Община Руен. 

Оглед на имота да се извършва до 16.00ч. на 
19.08.2021 г. включително след подаване на молба до 
кмета на Общината.

Насроченият търг да бъде проведен в стая № 22 на 
Общинска администрация от нарочна назначена ко-

мисия.
Задължителни документи за участие:
1. Заявление свободен текст;
2.Копие от документ за регистрация /Решение за 

вписване в Търговския регистър/;
3. Удостоверение за актуално състояние – за ЕТ и 

ЮЛ;
4. Удостоверение за ЕИК/БУЛСТАТ;
5. Копие от личната карта за участниците – физиче

ски лица;
6. Копие от квитанция за внесен депозит;
7. Декларация за предоставяне на лични данни;
8. Пълномощно с нотариална заверка, когато се 

участва чрез пълномощник.

За справки и контакти : Община Руен, тел. 
05944/6233- вътр. 122

ИСМАИЛ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

Георги РУСИНОВ

Рибарите в бургаския 
квартал „Сарафово“ искат 
актуализация на цените на 
лодкостоянката. В писмо 
до Общински съвет – Бур-
гас те пишат, че към момен-
та в Наредбата за опреде-
ляне и администриране на 
местните такси и цени на 
услуги на територията на 
Община Бургас, годишната 
тарифа за корабно място 
за риболовен кораб/лодка 
с дължина до 10 метра и 
членуваща в рибарското 
сдружение „Сарафово“ е в 
размер на 200 лева.

„С развитието на инфра-
структурата, изграждането 
на модерно пристанище в 
квартал „Сарафово“, се 
възроди рибарската про-
фесия. Закономерно започ-
на и модернизацията на ри-
барските лодки. За да бъ-
дат конкурентни спрямо по-

големите рибарски общно-
сти от съседните населени 
места, сарафовските риба-
ри започнаха да модерни-
зират плавателните си съ-
дове. За последните шест 
години значително се уве-
личи капацитетът, големи-
ната и мощността на зад-
вижващите агрегати на „ри-
боловния ни флот“. В тази 
връзка, наличието само на 
един размер такса от 200 
лева, при ограничения раз-
мер, по-малък от 10 метра и 
двигатели с мощност до 80 
конски сили за бордови и 
до 50 конски сили за извън-
бордови, към настоящия 
момент е вече морално ос-
таряла“, пишат рибарите.

Затова те предлагат на-
редбата в тази й част да се 
измени с две промени. Та-
рифата от 200 лева на годи-
на остава за плавателните 
съдове, отговарящи на ха-
рактеристиките. 350 лева 

да плащат собствениците 
на лодки с размер от 10 до 
12 метра и бордови двига-
тели до 100 конски сили, из-
вънбордови до 60 конски 
сили. 500 лева на година 
пък е предложението на ри-
барите за лодките с размер 
от 12 до 15 метра и бордови 
двигател до 150 конски си-
ли, извънбордови до 100 
конски сили. Във всяка ед-
на от услугите е упоменато 
още, че собствениците им 
трябва да притежават ва-
лидно разрешително за 
стопански риболов за съот-
ветната година и да е член 
на рибарско сдружение 
„Сарафово“.

Общински съвет – Бургас 
ще разгледа предложение-
то на сарафовци в заседа-
нията на постоянните коми-
сии, за да прецени ще бъде 
ли допуснато за гласуване 
на сесията на местния пар-
ламент.

Георги РУСИНОВ

Хоспитализираните с ковид в областта продъл-
жават да растат. Допреди дни около 30 души се 
намираха в ковид отделенията. Последната ин-
формация от РЗИ-Бургас показва, че вече броят 
им е 57. 

Новите случаи също с бавно темпо нарастват. 
Репортерска проверка на „Черноморски фар“ ус-
танови, че новозаразените са 39 души. Община-
та с най-много нови случаи е Бургас – 22. След-
ват Несебър и Руен с по 5, Поморие и Царево с 
по 2 и Карнобат, Камено и Сунгурларе по 1. В Ай-
тос, Средец, Малко Търново, Приморско и Созо-
пол не са регистрирани нови заразени. 

8 от 39-те установени случая са приети в болни-
ци. Един човек е починал. 

Общо за област Бургас случаите с регистрира-
ни положителни проби за COVID-19 към момента 
са 27875 лица. Излекувани са 23514. На домашно 
лечение са 3253 лица. Починали са  1052 лица.  

Рибарите в Сарафово станаха модерни, 
поискаха по-високи цени за лодкостоянката 

Хоспитализираните  
с ковид в областта растат

Георги РУСИНОВ

Общински съвет – Бургас няма да работи през август. 
Това става ясно от съобщение на сайта на местния пар-
ламент. Решението е взето от Председателския съвет.

Следващото заседание на общинските съветници ще 
е през месец септември. Председателят на местния 
парламент проф. Севдалина Турманова заяви на по-
следната сесия през юли, че август няма да има сесия. 
Тя призова колегите си все пак да следят за известия, 
в случай, че се наложи да се съберат за някое извън-
редно заседание.

Заседанията на постоянните комисии към Общински 
съвет – Бургас ще се проведат в началото на септем-
ври, а сесията – в края.

Общинските 
съветници си дават 
почивка - без сесия 

през август



Георги РУСИНОВ

Напук на очакванията преди 
сезона, че отново ще е слаб за-
ради ковид ситуацията, в мо-
мента не може да се намери 
свободна стая за гостите на 
черноморските курорти на юг. 
Причините са много, но една от 
основните нашенецът да пред-
почете родното Черноморие 
за поредна година е строгата 
политика на Гърция и Турция 
по отношение на COVID-19. 
Изискването за ПСР удря по 
джоба и това е категорично 
основната причина родното 
море да не е демоде. 

Репортерска проверка на 
„Черноморски фар“ показа, 
че в шестте морски общини 
на юг заетостта на отдавани-
те чрез букинг стаи е между 
93 и 99%. 

Най-много свободни места 
през платформата се намират 
в Поморие. Заетостта на легло-
вата база там е 93%. Търсенето 
ни показа, че в 29 обекта два-
ма души, без деца могат да си 
наемат единична стая. 

Много по-трудно за туристи-
те е положението в останали-
те общини. 

Заетостта на стаите в 
Несебър е 98%. Едва 6 са 
обектите, където двойка без 
деца може да наеме единич-
на стая. Ситуацията в Бургас 
е още по-напечена в търсе-
нето със същите характерис-
тики. Две са местата, къде-
то щастливци могат да отсед-
нат. Останалите 99% са за-
ети. Подобна е картинката и в 
Приморско и Созопол. При съ-

щата заетост се намират едва 
две места, предлагащи нощув-
ки. Толкова са и в Царево, но 
при заетост 98%.

Бургас 
продължава да 
привлича все 
повече туристи

Съдейки по букинг резулта-
тите, Бургас продължава да 

привлича все повече турис-
ти. Свободните места в града 
са почти напълно резервира-
ни до края на август. Няма как 
да се отрече, че за разлика от 
минали години, когато област-
ният център по-скоро бе шо-
пинг дестинация за туристите, 
то тази година хиляди предпо-

читат бургаското море. Градът 
има какво да предложи като 
забавления, храна и преживя-
вания. Почти всеки ден нещо 
се случва някъде. 

И това лято преминава 
под формата на така наре-
чените тематични уикенди. 
Иновацията в туристическата 

програма на Бургас стартира 
миналата година, а основната 
концепция е дните от петък до 
неделя да са изпълнени с раз-
нообразни събития, концерти, 
фестивали, спортни турнири 
и други, че да има за всеки-
го по нещо. 

Фестивалите – 
огромен начин за 
приходи, но и 
повод за мрънкане

Този уикенд например в три 
дни ще се проведе наложили-
ят се като успешен Spice Music 
Festival. На него меломани от 
цялата страна, а и чуждестран-
ни гости на Бургас ще се на-
сладят за пореден път на лю-
бимите си диско и денс изпъл-
нители от 90-те години. 

Като споменаваме за всеки-
го по нещо, то е важно да се от-
чете разнообразието и в музи-
калната програма. Spice ще е 
три дни, но в събота на Летния 
театър ще се проведе друг тра-
диционно успешен фестивал, 

Sea of Black. На него фенове-
те на твърдата музика ще мо-
гат да се забавляват подоба-
ващо с любимите си изпълни-
тели на тежки рифове и взри-
вяващи барабани. За него пък 
се стича метъл армията от цяла 
България, че дори и от съседни-
те държави. И въпреки че вхо-
дът е безплатен, по никакъв на-
чин не означава, че Общината 
и бургаските търговци не тру-
пат печалби. Напротив. Бирата 
се лее лудо в този ден, така че 
собствениците на магазинчета 
не могат да насмогнат с коли-
чествата. Същото е и по заве-
денията в Морската градина и 
павилионите. 

Миналата седмица в събота 
се проведе „Бургас и морето“, 
а на следващия ден бе концер-
тът в памет на Ваня Костова. 
В същите дни друг фестивал за 
любителите на бирата и тежка-
та музика се проведе в парк 
„Минерални бани“. Metalhead 
Beer Fest привлече хиляди по-
сетители в двата дни, които 
имаха възможността да опи-
тат най-различни крафт бири, 
докато са на сянка в парка и 
слушат любимата си музика. 
Неприятен отзвук дойде след 
него, че е имало доста сигна-
ли към Община Бургас за шум. 
Наш репортер бе на място в 
единия от дните и със сигур-
ност можем да заявим, че му-
зиката почти не се чуваше до 
спирката на „Акве Калиде“. Но 
и тази реалност е факт. 

В Бургас изглежда вина-
ги ще има противници на по-
добен вид фестивали, а и из-
общо на всякакви фестивали. 
Така преди години напълно 
успешният Spirit of Burgas, за-
ради който на бургаския плаж 
дебаркираха доста световни 
звезди, бе отменен, а впослед-
ствие и погребан, там на пла-
жа, за нещастието на хиляди 
меломани. 
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Напук на очакванията за  
В букинг: Между 93 и 99% от 
хотелите и къщите за гости по 
Южното Черноморие са заети 

ОБЯВЯВА:

Открита ръжна процедура за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на следните движими 
вещи – частна общинска собственост както следва:

1. 173 бр. контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м.
Начална тръжна продажна цена – 1900,00 (хиляда и 

деветстотин) лв. без ДДС 
Определя депозит в размер на 30% от началната 

тръжна цена за вещите, равняващ се на 570,00 (петсто-
тин и седемдесет лева) лв., който следва да бъде вне-
сен в касата на Общината или по банков път по сметка 
BG72BUIN95613300506178, банков код: BUINBGSF към 
Алианц Банк България АД от желаещите да участват в 
търга до 16.00 часа на 31.08.2021 г.

Търгът ще се проведе на 01.09.2021 г. от 11.30 
часа в стая № 22 в административната сграда на 
Община Руен.

ІІ. Определя срок за подаване на заявления за учас-
тие в търговете - до 16 ч. на 31.08.2021 г. в Информа-
ционен център на Община Руен. 

Оглед на вещите може да се извършва до 31.08.2021 
год., включително след подаване на молба до кмета на 
Общината.

Право да участват в търга имат само лицензирани 
фирми и сдружения, чийто предмет на дейност е търго-
вия с отпадъчни черни и цветни метали.

Утвърждава следната тръжна документация:
1. препис от настоящата заповед;
2. проект за договор;
Определя следните задължителни документи за 

участие:
1. заявление свободен текст;
2. копие от документ за платен депозит
3. декларация за предоставяне на лични данни
4. копие от личната карта за участниците – физи-

чески лица;
5. пълномощно с нотариална заверка, когато се участ-

ва чрез пълномощник;
За справки и контакти: Община Руен - тел.05944/6233 

– вътр.122

ІІІ. Спечелилият търга да заплати окончателно достиг-
натата цена в търга,след приспадане на внесения депо-
зит дължимите данъци и режийни разноски в касата на 
Общината или по банков път в срок, определен в запо-
ведта по чл. 57, ал.1 от НПУРОИ .

В 10 / десет / дневен срок от сключване на договор за 
покупко - продажба със спечелилия търга следва вещите 
да бъдат извозени от местонахождението им.

За справки и контакти : Община Руен, тел. 
05944/6233- вътр. 122

ИСМАИЛ ОСМАН 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

ОБЯВЯВА:

Открита тръжна процедура за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване за продажба на след-
ните движими вещи – частна общинска собственост 
както следва:

1. Лек автомобил „ ВАЗ 21213 ” с рег. № А 
7860 ВВ 

Начална тръжна цена – 1480,00 / хиляда четирис-
тотин и осемдесет лева/ лв. без ДДС 

Определя депозит в размер на 30% от началната 
тръжна цена, в размер на 444,00 (четиристотин че-
тиридесет и четири лв), който следва да бъде внесен 
в касата на Общината или по банков път по сметка 
BG72BUIN95613300506178, банков код: BUINBGSF 
към Алианц Банк България АД от желаещите да участ-
ват в търга до 16.00 часа на 31.08.2021 г.

Търгът ще се проведе на 01.09.2021 г. от 14.00 
часа в стая № 21 в административната сграда на 
Община Руен.

II. Определям срок за подаване на заявления за 
участие в търга - до 16 ч. на 31.08.2021 г. в Инфор-
мационен център на Община Руен. 

Оглед на вещта да се извършва до 31.08.2021 г. 
включително след подаване на молба до кмета на 
Общината.

Утвърждава следната тръжна документация:

1. препис от настоящата заповед;
2. проект за договор;
Определя следните задължителни документи 

за участие:
1. заявление свободен текст;
2. копие от документ за платен депозит
3. декларация за предоставяне на лични данни
4. копие от личната карта за участниците – физи-

чески лица;
5. пълномощно с нотариална заверка, когато се 

участва чрез пълномощник;
За справки и контакти: Община Руен - тел.05944/6233 

– вътр.122

ІІІ. Спечелилият търга да заплати окончателно дос-
тигнатата цена в търга,след приспадане на внесения 
депозит дължимите данъци и режийни разноски в ка-
сата на Общината или по банков път в срок, опреде-
лен в заповедта по чл. 57, ал.1 от НПУРОИ .

В 10 / десет / дневен срок от сключване на до-
говор за покупко - продажба със спечелилия тър-
га следва вещите да бъдат извозени от местонахож-
дението им.

За справки и контакти : Община Руен, тел. 
05944/6233- вътр. 122

ИСМАИЛ ОСМАН 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН
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Огромна тълпа от хора по-
среща корабчето за разходки 
на кея в Поморие. Снимките в 
социалните мрежи предизви-
каха фурор и доказват каква 
е ситуацията в градчето в раз-
гара на летния сезон.

„Толкова много хора по кея 
не е имало дори и за Джулай 
морнинг“, коментират турис-
ти и жители.

В момента градът е пълен с 
туристи, някои от тях дори се 
оплакаха, че няма място на 
плажовете на курорта.

Публика като за рок концерт 
чака корабче на кея в Поморие

В момента Бургас е пълен с туристи, а градът е жив

Летният театър е зает постоянно с различни музикални събития



На плажа – 
истинска лудница, 
деца се губят 
постоянно

Почти всяка събота и не-
деля, а и през седмицата, ко-
гато има много хора на пла-
жа, деца се губят постоян-
но. Това заяви старши спа-
сителят от Северния плаж в 
Бургас за „Черноморски фар“ 
Петър Русев.

„Слава Богу, всички деца 
сме ги намирали. Едно дете 
веднъж го намерихме чак до 
Солниците. Доста хора са от 
вътрешността на България 
и не познават добре плажа 
и града, затова разчитат на 
нас при намиране на деца-
та им. Тази година плажът е 

пълен, противно на очаква-
нията, много хора от стра-
ната идват, а отделно и гос-
ти от чужбина. Всички спаси-

тели са мобилизирани, почти 
сме им спрели почивките до 
края на август. Почива се в 
краен случай. Но до този мо-

мент се справяме. От начало-
то на седмицата нямаме слу-
чаи на изгубени деца, а пла-
жът е пълен и през тези дни. 
Винаги обаче сме нащрек за 
това, тъй като се случва“, по-
сочи Русев.

При ромите било най-осеза-
емо, тъй като идвали на големи 
групи възрастни със също тол-
кова деца покрай тях.

Случаи на изгубени деца 
имало и на Централния плаж, 
но там заради Пристанището 
са ограничени и няма къде на-
далеч да отидат.

„Често деца се губят и в 
Морската градина. Тръгнали 
тоалетна да търсят, или да си 
купят сладолед и се губят по 
алеите. Излязат ли от тери-
торията на плажа, ние вед-
нага се свързваме с вело-
полицаите в Морската гра-
дина, които вършат отлична 

работа. Понякога намираме 
децата, а чак след това тръг-
ваме да търсим родителите. 
Имаме такава практика, че 
тогава един от спасителите 
го вдига на рамене детето и 
тръгва с него по ивицата“, ко-
ментира легендата в морско-
то спасяване.

Безплатни чадъри 
и шезлонги се 
пазят с преспиване 
от вечерта

Безплатните чадъри и шез-
лонги на Северния плаж, които 
не са никак малко – по около 
1000 и от двете, вече се пазят 
с преспиване от вечерта. 

„Тази година положението 
е сериозно. И миналата ид-
ваха да си пазят от рано-ра-
но места, но тази година ста-
нахме свидетели на нов метод. 
Идват още от вечерта и напра-
во спят върху тях. Виждаме 
как възрастни хора го пра-
вят това на смени. Или дядо-
то пази на бабата по този на-
чин, или обратно, а има слу-
чаи, в които пък пазят за де-
цата си, а те стоят още малко 
сутринта с тях и се прибират“, 
обясни Русев.

Според него всички при-
бягвали до такива тактики, но 
като че ли бургазлиите били 
една идея повече от остана-
лите. Причината – мързяло ги 
да носят собствени чадъри, в 
случай, че не намерят безплат-
на сянка. 

Почерпени туристи 
буйстват и колабират 
по капаните, крадат 
душове

„Почерпени туристи често 
буйстват и не изпълняват раз-
порежданията на спасители-
те“, каза още Русев. Много чес-
то, когато проблем не се реша-
ва с думи, се налага на него и 
колегите му да викат полиция 
или служители на УКОРС. 

„Когато му бръкнеш на бъл-
гарина в джоба, тогава се нау-
чава да слуша. Температурите 
стигат 40 градуса тези дни, 
влажно е, не се диша. Казваме 
им да не прекаляват с алкохо-
ла. Но никой не ни слуша. То и 
няколко бири да пиеш, в това 
горещо време е достатъчно. 
Имаме случаи на колабирали 
плажуващи, след употреба на 
алкохол. Тогава се сещат да ни 
слушат и да търсят помощ“, до-
бави старши спасителят.

В горещото време се оказа, 
че на някои кръвта им кипи да 
краде… душове. Да, от Северния 
плаж в Бургас това лято има 
откраднати душове и чешми. 
Други пък ползвали водата като 
абсолютно разхищение. 

Джетовете се оказват про-
блем на доста плажове този 
сезон, предвид факта, че ка-
рат изключително близо до зо-
ните , в които хората се къпят. 
Преди дни инцидент без малко 
не се е превърнал в трагичен 
случай, когато джет е блъснал 
мъж в зоната за къпане.

Силвия ШАТЪРОВА

Паркингите по курорти-
те през лятото се оказват 
най-желаната инфраструк-
тура, цените им за ден над-
хвърлят дори и тези за но-
щувка.

В Поморие и тази година 
заложиха на безплатните и 
не сгрешиха, защото да на-
мериш място по Южното 
Черноморие от Несебър до 
Ахтопол където да си пар-
кираш колата е огромен 
проблем. 

С т а р и я т  п ъ т  о т 
Черноморец към Созопол 
от двете страни е отрупан 
с паркирали коли, същест-
вуват и два големи паркин-
га, които тази година имат 
леко подобрение - от чакъ-
леста настилка с бариера. 
Срещу 10 лева не се чудиш 
къде да си оставиш колата и 

дали някой няма да ти я на-
драска, блъсне. Освен това 
непрекъснатото търсене 
на паркомясто може да ти 
вгорчи цялата почивка. 

В Созопол, Поморие, 
Приморско продължава 
запазването на паркомяс-
то с контейнери, бутилки 
вода и още видове подръч-
ни средства.

Осем лева е паркингът 
срещу къмпинг „Златна 
рибка“. 

18 лева на денонощие 
трябва да плащат туристи-
те, за да държат колата си 
в закрит паркинг под земя-
та в Созопол. С 4 лева по-
евтино или по 14 лева на де-
нонощие е таксата за място 
за колата под открито небе. 
Нощувката в къща за гости 
пък струва около 20 лева на 
човек в пика на сезона.

Същото е положението 

и на Каваци, където до ми-
налата година плажуващи-
те паркираха свободно на 
поляните близо до плажа, 
но от тази година местата 
са оградени с въженца, а 

на входовете има касиери, 
които събират по 7 лева на 
ден за ползване на парко-
места. Ако колата пък ос-
тане и през нощта, такса-
та скача на 14 лева. Все 
още обаче има и по-евти-
ни места, които са отдале-
чени от хотелите и плажо-
вете на цени от 10 лева за 
денонощие.

Въпреки високите цени е 
доста трудно да се намери 
място на платените паркин-
ги и ако се наложи колата 
да бъде изкарана от мяс-
тото по време на ваканци-
ята, има вероятност като се 
върне туристът, да не наме-

ри място. Заради наплива 
на желаещи и цените на 
местата скачат. Така, ако 
в средата на юли таксата 
за колата е била 16 лева, 
то две седмици по-късно е 
вече 18 лева.

Местните в Созопол 
обясняват, че всяка годи-
на има проблем с местата 
за паркиране в града, но 
в пандемията той се е за-
дълбочил, тъй като основ-
но туристите, които посе-
щават града, са с лични ав-
томобили. Особено непри-
ятно е през уикендите, ко-
гато курортите се пълнят с 
уикенд-туристи, посочват 

местните жители.
Имало е случаи, в кои-

то хората не могат да из-
лязат от домовете си, тъй 
като посетители са парки-
рали директно до входната 
им врата. Не са рядкост и 
скандалите при такива си-
туации. Основна причина 
за проблема е, че има хо-
тели, които са с капацитет 
от 60 стаи, а паркоместата 
към тях са само 20 броя. 
Освен това, има и много 
случаи, при които инвести-
тори изкупиха стари къщи 
и на тяхно място построи-
ха кооперации, но без пар-
коместа.

Паркирането - основен проблем на сезона
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слаб сезон, курортите са пълни

Тази година бургаските плажове се радват на много добра посещаемост

От без пари до 20 лева варират чадърите и шезлонгите по 
Южното Черноморие. На плажа между Равда и Несебър ком-
плектът от чадър и два шезлонга е 15 лева. 

На юг на бившия къмпинг „Градина“ цялата ивица е с цена 
7 лева за чадър и 7 лева за шезлонг. Комплект от чадър и 
два шезлонга е 20 лева, независимо дали си за час, два, 
три или цял ден.

Подобна е ситуацията и на къмпинг „Златна рибка“.

Пилешка супа може да ви излезе на цената на 
едно цяло охладено пиле, ако се чувствате доста-
тъчно ВИП и сте решили, че трябва да се тагнете от 
известен плаж на къмпинг „Градина“. Голяма част 
от заведенията там се държат от софиянци, а це-
ните на обедното им меню надскачат дори тези на 
обикновеното. Все пак ако сте от тези, за които 100 
лева на ден са почти нищо и можете да ги броите, 
този плаж е вашият.

В съседната „Златна рибка“ нещата не са по-раз-
лични - кафето  е 4 лева. Но пък, както се казва, 
„Златна рибка си е златна рибка!“.

Чадърите и шезлонгите - от без пари  
до 20 лева за комплект „Сянка“

Пилешка супа на цената 
на едно цяло пиле



Елена ХАЙТОВА

Искате ли да се поразхо-
дим?

Ако сте влюбени, къде би-
хте пожелали?

Сигурна съм, че първо ще 
погледнете нагоре към небе-
то. То първо привлича оби-
чащите се. А после, разбира 
се – и луната.

Но защо ли влюбените 
предпочитат лунната свет-
лина, нощното потайно вре-
ме, небето, звездите. Може 
би, затова, че познават лю-
бовта на чародееца Орфей 

към Евридика, който е изре-
къл омайните слова: „Искам 
да съм небе – звездно, все-
виждащо, за да те гледам с 
всички небесни очи“.

Каква красота! Малко са 
били за митичния певец не-
говите две очи, за да се на-
слаждава на ефирната Еври-
дика, а иска чрез цялото не-
бе да й се радва и да покаже 
своята всепоглъщаща лю-
бов.

Но нека се отделим от Ор-
фей и се докоснем до най-
новата книга на писателя 
Стоян Георгиев – „Анна“ – с 
любов на лирика.

Стоян Георгиев е беле-
трист със солидна творче-
ска биография. Неговата 
проза предизвиква към дъл-
бок размисъл и възхищение. 
Тя включва книгите му „Гор-
чив коктейл“, „Митническа 
сага“, „Тайното послание“, 
„Енциклопедистът Богоров“ 
както и дисертационният му 
обемист труд „Драматургия-
та на Харолд Пинтър“, пос-
ветен на английския драма-
тург Харолд Пинтър. С този 
си труд Георгиев стана док-

тор по филология в Институ-
та по литература към БАН.  А 
сега вече е издадена и като 
книга.

След като бе отпечатана 
на руски през 2012 година в 
Москва, книгата „Митниче-
ска сага“ бе преиздадена та-
зи година поради големия 
интерес към нея от издател-
ство „Захари Стоянов“ в Со-
фия в един том с книгата му 
„Горчив коктейл“. Веднага 
след това същото издател-
ство на именития критик 
Иван Гранитски, издаде и 
стихосбирката „Анна“ с лю-
бовна лирика.

Читателят, прочел и обик-
нал белетристиката на Сто-
ян Георгиев, може би ще се 
учуди: та нали е известно, че 
любовна лирика се пише в 
по-млади години.

Но в подкрепа на Георги-
ев ще цитирам един стих от 
големия орфеист и поет Ни-
кола Гигов, който открива, 
че „Най-топла и взаимна лю-
бовта е през лятото на на-
шите години“. Сиреч, в зря-
ла възраст. Тогава тя - любо-
вта, е гореща, по-разумна, 

всепоглъщаща, но не сти-
хийна, а всеотдайна и мъд-
ра.

За любовта сме чели мно-
го – от младостта ни надни-
чат прелестните образи на 
Лаура и Беатриче, Ромео и 
Жулиета, Пушкиновата Та-
тяна и още, още свежи све-
товни имена, обвеяни от 
жарки чувства.

С какво ще ни изненада 
Стоян Георгиев? По кои свои 
тайнствени пътеки ще ни по-
веде и дали както Орфей, не 
ще загуби любимата, ако се 
обърне назад, за да я пог-
ледне.

О, не. Зрялата любов по-
мага на влюбения да овла-
дява внезапните чувства. 
Той се обръща назад в ми-
налото, където и двамата с 
любимата имат свои семей-
ни огнища, несполуки, уни-
жения и обиди. Но назад се 
обръщат заедно, за да ви-
дят, преценят и се поучат от 
грешките си. Поетът е мъдър 
и проникновен, той познава 
хлевоустието на тълпата, ко-
ято не щади най-вече хората 
на изкуството - поетите, зло-
слови зад тях, клюкарства. 
Вместо със злоба и настър-
вение, той с лек хумор я ри-
сува пред любимата:

Пак миражи те обзеха,
днешното те угнети,
търсиш в минало утеха,
в стари спомени, мечти.
Бъдещето пак те плаши,
разумът у теб шепти,
че поетът е опасен,
не се влюбвай в него ти.

Влюбеният проявява за-
видно търпение. Той знае, 
че жената, която е обичала, 
трудно къса с миналото си 
поради невидимите нишки, 
които я свързват със старо-
то огнище, което макар и 
угаснало, напомня за себе 
си. Учудващо е неговото 
прозрение, което го отделя 
от други нетърпеливи и при-
прени влюбени:

Някой ден ще ме обикнеш,
без илюзия, тъга,
и до мене ще политнеш,
някога, но не сега.

В подобни случаи обича-
щият ревниво отправя уп-
реци, негодува, едвам удър-

жа гнева си, а поетът Геор-
гиев - напротив. Той не спи-
ра да се възхищава от люби-
мата си Анна и да говори с 
жар за прелестите й. Нещо 
повече, той дори призовава, 
че както обича, нищо друго 
не му е нужно, дори свобо-
дата не би го радвала, защо-
то: „Аз до лудост те обичам“ 
- признава той, нарича я 
„Лунна Ана“ , описва преле-
стите й, изгаряйки в най-све-
тите си чувства:

Лицето ти е бяла орхидея,
скалата ти е струна на лютня,
за нея все мечтая, все за нея
и видя ли я, в миг изгарям  сам.

Апогеят на чувствата на 
поета най-после идва. Люби-
мата е извървяла своята пъ-
тека на лутания, съмнения и 
колебания и тръгва в общия 
им път с усмивка. Търпение-
то и постоянството в чув-
ствата на поета му носят оч-
акваната награда - взаимна 
любов. Настъпва равновеси-
ето, нали чувствата трябва 
да бъдат взаимни, иначе 
везните ще се наклонят за-
страшително.

Най-после щастливият по-
ет изявява себе си в своята 
самооценка. А тя е справед-
лива, изповядана в точен 
стих:

Понякога съдбовно ме обичаш,
понякога стъписваш се от смут, 
страхуваш се от чувството велико,
че то е ново, ала никой друг
кураж не притежава, нито смелост
до тебе да застане в тежък миг,
тревогите ти вечни да споделя,
надежден и добър като войник!!!

Още в своя предговор в 
началото на книгата си сам 
поетът пише: „Настоящата 
книга е стихосбирка, но 
всъщност тя е историята на 
една любов, преминала през 
романтизма на идеала, през 
колебанията на разума, през 
съмнения, възторзи, надеж-

ди и мечти“.
Като прекрасно допълне-

ние към стихосбирката са 
снимките на Анна и влюбе-
ния поет. Гледайки, читате-
лят ще се увери в прелести-
те на влюбените и най-вече 
в притегателната чувстве-
ност на Анна.

Да, тя е толкова силна и 
неудържима, че дори при-
влича както към влюбените, 
така и към читателите, птици 
от Луната. Те долитат от там, 
минават през корицата на 
стихосбирката и ни докос-
ват с любов.

Това са мечтите на всички 
влюбени, които вярват, че 
любовта е небесен благо-
слов, дават криле на всички, 
готови да обичат и обеща-
ват, че ако сърцата са стоп-
лени от любов, на земята ще 
има по-малко болести, страх 
и мъст.

Именно силната безгра-
нична любов на поета Стоян 
Георгиев му дава сила да се 
яви пред Господ-Бог и да ка-
же най-хубавото си стихо-
творение, записано на по-
следната корица.

А то е „Пред Страшния съд“:
Ако днес отвъд аз, прашен, 
в миг попадна изумен 
и на Съд велик и Страшен 
Господ-Бог ме призове

бих Му отговорил смело, 
че познал съм любовта
и с живота се разделям,
без да жаля за света!

Че по моя път нелесен 
срещнах прелестна жена: 
космоса ми стана тесен, 
без жестокост и злина!

С нея бях и аз божествен, 
че богиня беше тя, 
а животът бе тържествен 
и безкрайна радостта!

Вчера бе представянето 
на книгата.

Янчо НИКОЛОВ

През изминалата седми-
ца две телевизионни лица 
осъществиха в Бургас вер-
нисажа на една неочаква-
но добра колаборация.

Той - добре познатият на 
публиката от екрана ар-
тист и шоумен Васил Васи-
лев - Зуека.

Тя - художник и  гримьор 
от екипа на „Глобал филмс“ 
за предавания и телевизи-
онни проекти, сред които 
„Господари на ефира“, „Ве-
ликолепната шесторка“, 
„Маскираният певец“, „Ка-
то две капки вода“, „Пълна 
лудница“ и др.- Гергана Ла-

лова.
Този път и двамата са в 

кадър, тъй като за разлика 
от Зуека, работата на Гер-
гана е извън светлините на 
прожекторите.

В изложбена галерия 
„Богориди“ в морския град, 
дуото представи своята об-
ща изложба  - живопис.

За Гергана Лалова това 
не е първата изложба. Тя 
има изграден сериозен ав-
торитет като художник.

Докато за Зуека е едва 
втора проява, но картини-
те му по нищо не отстъпват 
професионално на тези от 
утвърдени таланти в худо-
жественото изкуство.

Съветници питат, 
администрацията отговаря

Две телевизионни лица -  
Гергана Лалова и Васил Василев-
Зуека с обща изложба в Бургас

Птици от небето
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Община Средец, гр.Средец, област Бургас на ос-
нование Заповед №530/30.07.2021 г. на Кмета на 
общината, обявява провеждането на публично 
оповестен търг с явно наддаване, за избор на Опе-
ратор на язовирна стена за възлагане стопанисва-
нето, поддръжката и експлоатацията на имоти-пуб-
лична общинска собственост, представляващи 
язовири, чрез предоставянето им под наем, за 
срок от 10 /десет/ години, на следните недвижими 
имоти:

Язовир „Паздерковица” – поземлен имот с 
идентификатор 29221.1.48 по КККР на с. Момина 
църква, /стар №001048 по КВС/, с площ от 133 280 
кв.м., с Акт за ПОС № 1478/29.10.2020г., при на-
чална тръжна цена за отдаване под наем 
2265,76лв./две хиляди, двеста шестдесет и пет ле-
ва и седемдесет и шест стотинки/, без включен 
ДДС.

Язовир „Дачковица” - поземлен имот с иденти-
фикатор 29221.186.270 по КККР на с. Момина 
църква, /стар№ 001270 по КВС / - с площ от 
109187кв.м, с Акт за ПОС № 1479/29.10.2020г., 
при начална тръжна цена за отдаване под наем 

1856,18/хиляда осемстотин, петдесет и шест лева 
и осемнадесет стотинки/, без включен ДДС.

Депозитът за участие е в размер на 10 % от на-
чалната тръжна цена, който се внася в касата на 
Община Средец или по банкова сметка на Община-
та BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – 
БПБ. 

Търговете ще се проведат на 17.08.2021 г. от 
10,00 часа, зала №202 в сградата на общинска ад-
министрация гр. Средец и на 24.08.2021 год. при 
провеждане на повторен търг.

Цената на комплект тръжна документация е в 
размер на 24,00 лв. с ДДС.

Документите за участие в търговете се входират 
в Общински център за услуги и информация на 
граждани /партер/ до 16.00 часа на 13.08.2021 г. 

При неявяване на поне двама кандидати за учас-
тие, повторния търг ще се проведе на 24.08.2021 
год., от 10,00 часа в зала №202 при същите усло-
вия.

Пълна информация за търга: www.sredets.bg., 
информационното табло на Общината и тел: 
05551/централа 6996, вът.230.

„Невероятен е като ху-
дожник! Притежавал е та-
ланта, просто е чакал под-
ходящ момент да го раз-
вие. Когато видях неговите 
рисунки, останах изуме-
на“, казва Лалова за своя 
„колега“.

Талантливата художнич-
ка разказва, че преди да 
постъпи в НАТФИЗ като 
студент, Зуека е кандидат-
ствал в Художествената 
академия.

Не уточнява поради как-
ва причина е избрал сце-
ната пред платното, но е 
възхитена от начина му на 
изразяване с палитрата.

„Картините му са толко-
ва цветни, пъстри, излъч-
ват богата душевност и 
фантазия. Една бъбривост, 
изразена в много фигурал-

ни композиции.
Новото му амплоа на-

пълно подхожда на един 
мултифункционален човек, 
какъвто е Зуека.

Явно работата в театъра, 
с куклите и на екрана, му 
помага да изгражда тези 
изключителни образи, кои-
то после претворява на 
платното“, убедена е Лало-
ва.

За себе си талантливата 
художничка твърди, че е 
обратната противополож-
ност на Зуека.

„Двамата сме много раз-
лични в изразяването. По-
вечето ми картини са на-
тюрморти, а  някои са дос-
та абстрактни. Но имаме 
общи неща в цветовото из-
разяване“, споделя Лало-
ва.

Елена Хайтова е публицист и писател, член на Съ-
юза на българските писатели. Издала е 16 книги - 4 от 
тях за писателя Николай Хайтов - неин баща, три за 
космическата певица Валя Балканска, 3 за съпруга й 
- орфеистът Никола Гигов, сборници с разкази, есета, 
пътеписи.

Хайтова е носител на над 20 литературни награди в 
национални литературни и публицистични конкурси.

Писателката е представяла книгите си в Париж и 
Русия, а през април т.г. пред българската общност в 
Дубай.

В творчеството на Стоян Георгиев тя вижда на-
дежден съвременен писател и се е заела с неговото 
изследване.



“Благодаря на всички 
мои съграждани, на всич-
ки българи, за горещата 
подкрепа. Чувствах тази 
подкрепа всеки ден и час, 
макар и на хиляди киломе-
три от Айтос". С тези думи 
влезе в кабинета на кме-
та Васил Едрев айтоската 
олимпийска гордост Се-
лин Али, световна шампи-
онка по ловна стрелба за 
2019 година.  Селин, заед-
но с баща си и неин тре-
ньор, Ниязи Али, бяха по-
срещнати от кмета Васил 
Едрев в Община Айтос три 
дни след завръщането им 
от Япония. Селин получи 
от кмета цветя и Почетен 
плакет на Община Айтос 
за достойния си дебют на 
Летните олимпийски игри 
`2020. 

„Селин е нашият първи 
олимпиец и всички мно-
го се гордеем с участие-
то й в най-престижното 
състезание на планетата. 
Бяхме пред телевизорите 
в 3 часа сутринта, за да 
съпреживеем това учас-
тие", заяви, видимо раз-
вълнуван, кметът. Той под-
черта, че при дебюта си в 
Токио, 19-годишната ай-
тозлийка се е справила от-
лично. С по-точен мерник, 
в първите три серии Селин 
изпревари сребърната ме-
далистка от игрите в Рио 
през 2016-а година, Натали 
Рууни от Нова Зеландия. 
Световната шампионка за 
девойки от Лонато ̀ 2019 за 
първи път на Олимпиадата 

се състезава с най-добри-
те в ловната стрелба на 
планетата, всички със за-
виден опит и по-възраст-
ни от нея. "Можеш да бъ-
деш горда с участието си 
на Олимпиада `2020, прие 
като истински боец най-го-
лямото предизвикателство 
в спортната си кариера. 
Бъдещето е пред теб, оч-
акват те много олимпиади, 
много състезания и много 
победи. Вярвам, че олим-
пийската квота за Париж 
през 2024 година ще полу-
чиш много по-рано, откол-
кото за тази в Токио", по-
шегува се кметът.

Ще припомним, че Се-
лин научи за олимпийска-
та си квота двайсетина дни 
преди олимпиадата и тряб-
ваше да съвмести кратка-
та си и много напрегната 
подготовка за спортния 
форум с кандидатстудент-
ски изпити. При това, след 
цяла година без състеза-
ния заради пандемията. И 
въпреки това, дебютът й 
беше изключително досто-
ен за България и Айтос.

Ниязи Али благодари 
на градоначалника и на 
всички хора, които са ги 
подкрепяли през години-
те и са вярвали в таланта 
на Селин. Баща и дъщеря 
споделиха с Васил Едрев  
впечатленията си от пер-
фектната организация на 
игрите, говориха за бита 
в олимпийското село, за 
строгите мерки срещу ко-
вид, за кратките трениров-

ки преди старта, и най-ве-
че - за вълнението и напре-
жението да си част от най-
голямото спортно събитие, 
и то в непозната страна 
като Япония.

Вестник „Народен при-
ятел“ научи още, че Се-
лин вече е студентка по 
медицина в Стара Загора. 
Предстои й кратка почив-
ка и отново ще хване лов-
ната пушка „Берета", за да 
се готви за следващото си 
голямо състезание.

Селин Али пред НП, на 
стр. 3
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Следолимпийска среща 
на Селин и Ниязи Али  
с градоначалника

Селин Али - удостоена с Почетен 
плакет на Община Айтос за 

достоен дебют на Олимпиадата

Селин Али беше удостоена от кмета Васил Ед-
рев с най-високата награда на Община Айтос - По-
четен плакет

На следолимпийска среща с кмета



ДРУЖЕСТВО „1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ“ - ГР. АЙТОС

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
СКЪПИ ТРАКИЙЦИ!

На 7 август 2021 г. (събота) от 10.00 часа ще бъде 
тържествено открит Паметният знак на Петър (Пею) 
Киприлов – учител, свещеник и революционер.

Паметникът е издигнат в южната част на гради-
ната на Кооперативния пазар в Айтос.

Каним Ви да участвате в тържеството, посвете-
но на 118-ата годишнина от Илинденско-Преобра-
женското въстание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
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Уважаеми творци от Айтос!
Време е за АЛМАНАХ!
Градът ни е богат на хора, преоткриващи света с та-

лантливи творения.
Предлагам Ви да съберем частица от това духовно бо-

гатство и да го споделим с читатели от близо и далеч!
Моля, всеки творец, който е с айтоски корени, или е 

свързал живота си с Айтос, да откликне на призива и 
да изпрати свои творения: 

- поезия;
- проза;
- картини.
За селекция и участие в Алманах „Айтос", изисква-

ния към творбите:
шрифт Times New Roman, размер 12, двустранно под-

равняване за прозата, 30/60 знака. 
Изпращайте:
- до 10 стихотворения;
- до две прозаични творби - до три страници едната;
- кратка творческа биография и снимка на автора. 
Краен срок за изпращане на творбите - 15.08.2021 

година, на email: tati.jot@abv.bg, тел. 0889591464, 
Татяна Йотова.

АЛМАНАХ "АЙТОС" ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство "Златна 

нива" - град Айтос, ул. "Станционна"№50, 

ПРОДАВА 
пшеница за фураж, реколта 2021 година.

Телефон за справки: 0888206682 - Счетоводство

ОБЯВИ

• Тел. 0884 407 163 - ПРОДАВА апартамент в Айтос, ули-
ца „Петър Берон“ № 1, ет. 3, суперцентър, тухлен, след 
основен ремонт. Цена 80 000 лв.

• ПРОДАВА се апартамент в град Айтос, близо до Ав-
тогарата, етаж ІІ (среден). Напълно обзаведен - нова 
баня, нова дограма, три тераси, голямо мазе с метална 
врата. Цена 43 000 евро - възможен коментар на мяс-
то. За запазване на час за оглед и повече информация, 
звънете на тел. 0894 66 40 03.

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос - ПРОДАВА гараж и гараж-
на стая в центъра, улица „Богороди“ № 10А. Цена по 
споразумение

• Тел. 0558/ 2 51 35 Айтос - ПРОДАВА апартамент в град 
Малко Търново, 58 кв.м. Цена по договаряне. 

• Тел. 0878 603 302 - ТЪРСИ жена за почасово гледа-
не на възрастна жена от Айтос.

Сладкарска фирма 
„Краси К." ЕООД - Айтос

Търси да назначи на работа:

• Майстори сладкари
• Помощник-сладкари
• Декоратори на захарни фигури

Хора с въображение, които имат идеи 
и желание да творят красиви сладкар-
ски деликатеси

На постоянен договор, осигурява квар-
тира и транспорт

Телефон за връзка и повече 
информация: 0898 44 32 99

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне 
на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпа-
дъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на Община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на Община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата на Община Айтос или 
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Старши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СНЦ „ТАНЦОВ КЛУБ-ГЕНГЕР-ГР.АЙТОС”

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет  на СНЦ „ТАНЦОВ КЛУБ – ГЕН-

ГЕР - ГР.АЙТОС”  на  основание чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  
чл. 28 от Устава на Сдружението,  свиква  Общо събра-
ние на членовете на Сдружението, което ще се проведе 
на 08.09.2021год. от 19.00 часа в гр. Айтос,  в репетици-
онната  зала на Сдружението при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на УС през 2020г.
2. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на 

Сдружението за 2020г. 
3. Приемане на основни насоки и програма за дей-

ността на Сдружението през 2021г.
4. Приемане бюджета на Сдружението за 2021г.

Поканват се всички членове лично или чрез упълно-
мощени представители да присъстват на Общото съ-
брание.

При липса на кворум  на основание чл. 27  от ЗЮЛНЦ 
и  чл. 30 от Устава на Сдружението, Общото събрание 
ще се проведе в същия ден, на същото място и при съ-
щия дневен ред от 20  часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС: Р. Кавръкова

За успешно културно-образователно посещение в Ис-
пания съобщава в писмо до Община Айтос „ESTREYA бъл-
гаро-испански културен център“. Гостуването на групата 
на Центъра е било подробно отразено във вестника на 
град Малага, срещи и разговори с групата от България е 
имало още в град Перияна, Фрихилиана и град Ронда. 

„Тези три испански общини са отворени за бъдещи дву-
странни отношения и изграждане на културни мостове с 
град Айтос. Ние сме благодарни за подкрепата, която по-
лучихме от Община Айтос през изминалата учебна годи-
на. Изпълнихме нашето обещание и представихме в ис-
панските общини град Айтос. И през новата учебна го-
дина „ЕSTREYA  българо-испански културен център“ ще 
продължи работата си във вашата община", пишат още 
в писмото си до кмета Васил Едрев, представителите на 
„ЕSTREYA”, Петя Кирилова и Антонио Перез.

Тракийци честват  
118 години от Илинденско-
Преображенското въстание 

Откриват паметник на 
Петър Киприлов в Айтос  

на 7 август 2021 г.

Три испански общини -
 отворени за културни 

връзки с Айтос
Съобщи „ЕSTREYA българо-
испански културен център“

Антонио Перез с представител на една от ис-
панските общини

На 31 юли, малко след 23 часа, 
айтозлии, прибиращи се по до-
мовете, виждат на улица "Цар 
Освободител" мъж, който лежи 
на асфалта в безпомощно със-
тояние. Веднага се отзовали на 
помощ на припадналия, прост-
нат на улицата човек, и пода-
ли сигнал до «Спешна помощ». 
Причината е солидно количе-
ство алкохол, предположили 
присъствалите на място, в оч-
акване на медицинския екип, 
който пристигнал няколко ми-
нути по-късно.

Човекът е спасен, жив и здрав 
е, научи вестник „Народен прия-
тел“. Снимката е на очевидец.

Търси да назначи 
шестима шофьори за превоз на ученици.

Може и пенсионери. 
Телефон за връзка и повече информация: 

0879 29 77 22

„Айтос - автотранспорт" ЕООД

Спасиха припаднал 
на улицата мъж



СУ „Христо Ботев" - 
Айтос спечели финан-
сиране по НП „Отново 
заедно" на МОН и пре-
достави  възможност на 
50 деца от училището да 
бъдат в продължение на 
една седмица край мор-
ския бряг.

Една седмица с много 
емоции в Международ-
ния лагер „Балканика - 
Росица"- Китен, където 
има забавления за все-
ки вкус и интереси - плу-
ване, спортни игри, тан-
ци, футбол, тенис, бас-

кетбол, рисуване, кино, 
театър, екскурзии. А за 
доброто настроение се 
погрижиха професио-
нални аниматори, наче-
ло с Цветомир Иванов, 
водещ на предаването 
„Семейни войни".

На финала, ботевци 
заслужено спечелиха 
Купата на Междунаро-
ден лагер „Балканика 
- Росица" - Китен, бла-
годарение на айтоски-
те лайкове и високият 
състезателен дух, кой-
то участниците показа-

ха във всички игри. 
Лагерът по НП „Отно-

во заедно" на МОН ос-
тави незабравими спо-
мени в сърцата на уче-
ници и ръководители. 
Специални благодар-
ности лагерниците под-
насят към туропера-
тора „Романтик холи-
дейз” ООД в лицето на 
г-жа Румяна Апостоло-
ва за перфектната ор-
ганизация и наситена-
та програма с пътешест-
вия, танци, игри и изне-
нади!
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Подготвена съм за следващата крачка

- Селин, само пре-
ди дни се завърна от 
Олимпиадата в Япо-
ния. С какви чувства 
долетя от Страната на 
изгряващото слънце?

- С изключително по-
ложителни чувства. 
Олимпиадата беше го-
лям урок, беше школа 
за мен. Извличам само 
позитиви от това голя-
мо „приключение", кое-
то ми се случи там. Беше 
изключителен шанс да 
бъда със спортния елит 
на планетата.  

- 2021 година беше 
особено динамична за 
теб - първа олимпиада 
и кандидатстудентски 
изпити. Какво се случи 
с изпитите?

- Радвам се, че всичко 
мина успешно - дебютът 
ми на Олимпиадата мина 

сравнително успешно. С 
изпитите всичко е наред. 
Приета съм - не се при-
теснявам вече по темата 
изпити. Подготвена съм 
за следващата крачка. 
Приета съм в специал-

ността „Хуманна медици-
на“ в Стара Загора.

- Честито! Надяваме 
се и като студентка да 
следваш успехите си в 
ловната стрелба.

- Категорично - про-

дължавам. След Олим-
пиадата съм още по-мо-
тивирана.

- Кой е най-яркият ти 
спомен от Япония?

- За мен всичко беше 
различно и неочаквано. 

Беше преживяване, кое-
то трудно можеш да опи- 
шеш.  Обстановката, в 
която попаднахме беше 
нещо, което не сме оч-
аквали, нещо, което не 
може да ти се случи нито 

в България, нито в Ев-
ропа, нито на някое от 
световните първенства, 
на които съм била. Не 
е чувство, не е емоция, 
а някаква енергия, коя-
то само там можеш да 
изпиташ сред тези хора 
- изключително друже-
любни, изключително 
възпитани.

- Какво беше Олим-
пиадата за теб?

- Уникално е да си част 
от цялото това прежи-
вяване. За мен е чест, 
че бях на Олимпиада-
та. Олимпиадата ще ми 
помогне изключително 
много, и то не за техни-
ка, не физически, а по-
скоро психически. За 
да се представяме до-
бре, психиката при нас 
е много важна. А за да 
знае един спортист как 
да се справя с напреже-
нието и да го контроли-
ра, трябва да участва в 
повече и по-големи със-
тезания. След три години 
си пожелавам да съм в 
Париж и да се представя 
така, както го правя на 
световни първенства.

НП

Усмивки, танци, игри и море - 
това е Програма „Отново заедно"

19-годишната 
световна шампионка 
по ловна стрелба е 
вече студентка по 
медицина

Селин, развълнувана от признанието на родния 
град На стрелбището в Токио

За Купата на Международния лагер

Нашето момче Радостин Михайлов 
с бронз от Европейското в Чехия

Трето място за айтозлията Радостин Ми-
хайлов на Европейския шампионат по Су-
перМото в Чехия! След падане, нашето мом-
че се завърна на пистата, за да грабне едно 

от най-престижните отличия на мотосъстеза-
нието на писта. На старта застана европей-
ският елит в този спорт, Радостин пребори 
много изявени кандидати за евротитлата.

Ако имате в домакинството си непотребни електрически уреди или излязло от упо-
треба електронно оборудване, можете да се освободите от тях лесно, при това на-
пълно безплатно. 

Услугата се предлага от Община Айтос, като част от стратегията й за опазване на 
околната среда. Мобилни екипи на „Елтехресурс” АД, организират  събирането от 
домовете и извозването на излязло от употреба електрическо и електронно оборуд-
ване  (ИУЕЕО). 

Заявки могат да се подават всеки работен ден на единен телефонен номер – 0 800 
14 100, или на e-mail: order@makmetal.eu.

Изпълнението на заявки е напълно безплатно за граждани и фирми. Изхвърляне-
то на подобен тип отпадъци в контейнерите е забранено, а нарушителите подлежат 
на санкция. 

Услугата, от една страна, предотвратява струпването на отпадъци във и около кон-
тейнерите, и в същото време допринася за опазване на градската среда от замър-
сяване.

* * *

ОБЩИНА АЙТОС И „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД
Организарат събирането и транспортирането на хартия, всякакви изделия от пласт-

маса, найлон, стъклени опаковки (буркани, бутилки), дървени щайги и др., както от 
търговски обекти и административни сгради, така и от домовете. 

ПО ВАША ЗАЯВКА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН 
на тел. 0889 299 630 - Георги Райчев

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ НЕНУЖНОТО ОБОРУДВАНЕ 
СЪС ЗАЯВКА НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ. 0 800 14 100

ОБЩИНА АЙТОС ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
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С голям самостоятелен 
концерт-спектакъл ИВА-
НА ще изненада бургаз-
лии и госите на Бургас на 
6 август на откритата сце-
на в Летния театър. Дни 
преди събитието, разго-
варяхме с поп-фолк ико-
ната за тръпката да гот-
виш различния концерт и 
за нещата от живота.

- Ивана, всички ко-
ментират новата Ви 
визия, неузнаваема 
сте?

- Благодаря. Ееее, чак 
неузнаваема... от три-че-
тири години се храня по 
Зоната. За мен това не 
е диета, а си стана на-
чин на хранене. Не сва-
лих килограмите с едно 

щракване на пръсти, а 
бавно и постепенно, след 
което отново със Зоната 
става задържането. Реду-
цирането на теглото идва 
като бонус от това хране-
не, защото в основата си, 
Зоната поддържа балан-
са в хормоналната сис-
тема и никак не е трудна. 
Трябват ти няколко дни, 
до седмица да я овладе-
еш и после минаваш на 
принципа „на око“. 

- С какво ще е разли-
чен концертът-спекта-
къл на 6 август в Бур-
гас?

- Елате и ще видите 
(Смее се). Разбира се, 
че песните ми са същи-
те, но ги представяме по 
един малко по-различен 
и интересен начин. При-
знавам, вълнувам се и 
се притеснявам, въпре-
ки че съм правила хиляди 
концерти, но в големите 
летни театри ще ми е за 
първи път. Перфектният 
звук, осветлението, сце-
нографията и много дру-
ги уж „дребни“ неща, ко-
ито правят  музиката въз-
действаща и емоционал-
на, а не просто да излез-
еш и да си изпееш само 
песните, а всичко това 
изисква, разбира се, фи-
нанси, репетиции и енер-
гия. Почитателите на на-
шия жанр, както и на на-
родната музика, заслу-
жават истински  (имам 
предвид пеене на живо) 
концерти и събития, за-
щото тази публика всъщ-

ност е народът.
- Давате тон на поп-

фолка да инвестира в 
стойностни сценични 
изяви?

- Всеки сам избира. Аз 
така разбирам нещата 
и така ги правя. На кон-
церта ще бъда до болка 
истинска и ще бъде кра-
сиво.

- С какво ще изнена-
дате бургаската публи-
ка, сигурно е, че ще има 
и айтозлии?

- (Смее се) Много раз-
читам на айтоската пуб-
лика. Когато пея в Бур-
гас или областта по кон-
церти, заведения и нощ-
ни клубове, идват много 
приятели от Айтос. С ня-
кои се познаваме от го-
дини, все пак съм живя-
ла и израснала в Айтос. 
Всичките ми спомени от 
детството, училището, 
а и по-нататък - ражда-
нето на дъщеря ми, се-
мейството, всичко е Ай-
тос. В нашия град си се 
чувствам наистина като 
у дома. Имам истински 
приятели и ми е много 
хубаво, когато се приби-
рам, макар и за малко. 
Очаквам ви с нетърпение 
и се надявам да се горде-
ете с мен (Смее се).

- Ще чуем ли на кон-
церта Вашите хитове 
през годините, песни-
те, които публиката 
толкова много обича?

- Ще ги чуете. Беше 
много трудно да напра-
вим сценария и режи-

сурата на това събитие, 
защото, за мое голямо 
щастие, съм изпяла мно-
го различни песни, до-
косвайки душата - пес-
ни за купон, за забавле-
ние, песни за любовта, 
песни за живота. Така че 
ще има от всичко по мал-
ко и се надявам всеки да 
бъде докоснат - с песен, 
с дума, с внимание... По-
каних за концертите в 
Летните театри Гласът на 
България – Радко. Много 
талантливо хлапе, владее 
различни стилове на пее-
не - поп, джаз, поп-фолк, 
та даже и народна музи-
ка. Радко заслужава това 
изживяване да пее на го-
ляма сцена, да е аплоди-
ран от хиляди хора, за 
да си повярва така, как-
то аз и музикална ком-
пания „Пайнер“, особено 
шефът Митко Димитров, 
вярваме в него. 

- Всички се интересу-
ват от личния Ви живот 
- какво се случва в жи-
вота на ИВАНА?

- Все още не мога да 
приема загубата на баща 
ми. Особено днес (27 
юли), когато е рождени-
ят му ден. Така че на този 
етап, не искам и не ми 
се говори за личен жи-
вот. Знам само, че баща 
ми, който имаше музи-
кантска душа, би напра-
вил и би искал същото 
за мен - да пея и да про-
дължа. Личният ми жи-
вот, явно е в друг етап - 
минавам през различни 

състояния - има и скръб, 
и мъка, и в същото вре-
ме - правя концертите си 
с толкова много страст и 
отдаване.

- Подготовката за 
концерта-спектакъл е 
била много сериозна 
- на кого разчитахте? 
Ще бъде ли до Вас дъ-
щеря Ви?

- Ооо, много хора са 
„замесени“, за да се 
случват тези концерти, 
но да, в основата на ця-
лата идея беше дъщеря 
ми Теодора. Сценарият, 
постановката и режису-
рата са изцяло нейни. 
На госпожица Димитро-
ва не й е скучно с такава 
майка (смее се), но нека 
трупа опит и да изграж-
да характер на терен. Да 
си поскъса нервите с ар-
тисти като мен - каприз-
ни, променливи, изсиква-
щи и импровизиращи на 
мига, след това с други-
те ще й е вече лесно. Ха-
ха, включи се даже в из-
работването на декори-
те, като ангажира изця-
ло баща си - Валентин, 
ходиха да купуват мате-
риали, сглобяваха, раз-
глобяваха… Абе, оправ-
на е (Смее се).

- Колко ще останете 
на морето?

- На другия ден тряб-
ва да съм в Самоков. Но 
ще се върна - не мога да 
избягам от моя роден 
край. Винаги ще се връ-
щам тук...

НП

Кой ще е мъжът до ИВАНА на 
концерта-спектакъл в Бургас

Уникалните декори за събитието тази вечер 
са изработени в родния на певицата Айтос

6 август, 
Летен 

театър

Ивана: Много разчитам на айтоската публика

Тази вечер Ивана ще е на сцената на Летния театър в 
Бургас, с първи в кариерата си концерт-спектакъл

Сценарият, постановката и режисурата са 
изцяло на Теодора Димитрова НЧ „Васил Левски 1869" -Айтос 

Ви кани на 12 август 2021 година, от 10:30 часа на кук-
ления спектакъл „Роден под щастлива звезда", с музи-
ка на живо и тематична Приложна работилница, ведна-
га след представлението. Заповядайте, очакваме Ви в 
салона на Читалището.

Покана за куклено 
представление 
в Читалището



Èíòåðâþ íà 
Ñèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀ

- ßíà, çà ïúðâè  ïúò ëè 
òàçè ãîäèíà ñòå íà ñöå-
íàòà íà „Áóðãàñ è ìîðå-
òî“  êàòî àâòîð íà ïåñ-
íè?

- Çà ïúðâè ïúò ñúì ñ ïå-
ñåí íà ôèíàëà. Ïðåäè âðå-
ìå ñìå ó÷àñòâàëè â êàñòèí-
ãèòå îòíîâî ñúñ Ñèëâèÿ Êî-
ëåâà, ïðàùàëà ñúì ïåñåí 
è ñ Ãàëÿ È÷åðåíñêà.

Ñ Ãàëÿ è íà òîâà èçäàíèå 
èìàõìå ïåñåí ïî ëþáèìî 
ìîå ñòèõîòâîðåíèå, íî òÿ 
íå ñå êëàñèðà. Òåêñòúò ùå 
å çàãëàâèå íà ñëåäâàùàòà 
ìè êíèãà, êîÿòî ùå èçëåçå 
ïðåç îêòîìâðè è ñå êàçâà: 
„Òè ùå òðúãíåø“.

- Êàêâà å ðåöåïòàòà 
åäíà ïåñåí äà ñòàíå õèò, 
ò.å. äóìèòå é äà ñå ïîì-
íÿò è çàïÿâàò?

- Ìîæå áè íå çíàì òàçè 
ðåöåïòà. Èìàìå åäíà ïå-
ñåí ñúñ Ñèëâèÿ Êîëåâà, 
êîÿòî å óñïåøíà. Êàçâà ñå 
„Ìèã ñëåä ëÿòîòî“. Òîâà, 
êîåòî çàáåëÿçàõ, å ÷å òÿ 
ñòàíà îò ðàç, çà ðàçëèêà 
îò äðóãè ïåñíè, êîèòî ñà 
ïðàâåíè ïî ìîè  òåêñòî-
âå. Ñèëâåòî ïðî÷åòå òåê-
ñòà, çàïÿ ÿ  è íåùàòà ñå 
ñëó÷èõà áúðçî. Òàçè ïå-
ñåí ñå ïóñêà è äî äíåñ íà 
ìåæäóíàðîäíè ñàëñà ôåñ-
òèâàëè. Íàïðàâèõà é áúë-
ãàðî-ãðúöêè ðåìèêñ. Õîðà-
òà ÿ îáè÷àò. 

Èìà ìàëêî ìàãèÿ â öÿ-
ëàòà èñòîðèÿ ñ õèòîâåòå. 
Íå ìîãà äà êàæà, ÷å òåê-
ñòúò íà åäíà ïåñåí å ïî-
äîáúð îò äðóã, âåðîÿòíî 
ìóçèêàòà îïðåäåëÿ òÿ äà 
ñòàíå õèò.

- Êîå å èçïðåâàðâàùî 
- òåêñòúò èëè ìóçèêàòà 
ïðè Âàñ ñúñ Ñèëâèÿ Êî-
ëåâà?

- Ïðîáâàëè ñìå ðàçëè÷-
íè âàðèàíòè, çà ìåí íàé-
óäà÷åí è óñïåøåí å òîçè, 
êîãàòî ìóçèêàòà ñå íàïè-
øå ñëåä ñòèõîòâîðåíèåòî. 
Êîãàòî àâòîðúò íà òåêñòà 

èçìåíÿ òåêñò çàðàäè ðè-
òúìà, òîé áÿãà îò ñåáå ñè. 
Åäíè îò íàé-õóáàâèòå áúë-
ãàðñêè ïåñíè ñà íàïèñàíè 
ïî ñòèõîòâîðåíèÿ, à íå îá-
ðàòíîòî.

Ïðè ìåí îáèêíîâåíî 
ïåñåí ñå ïîëó÷àâà ïî ãî-
òîâ ñòèõ, âúïðåêè ÷å Æàí 
Øåéòàíîâ, ñ êîãîòî íàïðà-
âèõìå äâå ïåñíè, ìå êàðà 
äà ïèøà ïî ãîòîâà ìóçèêà. 
Ïîëó÷àâàò ñå, íî çà ìåí 
ñàíòèìåíòúò å ñòèõîòâîðå-

íèåòî äà ñòàíå íà ïåñåí, 
à íå àç äà íàïèøà ñòèõ ïî 
ìóçèêà. Ðàçëè÷íî å êàòî 
ïðåæèâÿâàíå.

- Ñ êîè ìóçèêàíòè ñè 
ðàáîòèëà?

- Ñèëâèÿ Êîëåâà, Æàí 
Øåéòàíîâ, Ãàëÿ È÷åðåí-
ñêà, Íèâåëèí Ìèðêîâ, êîé-
òî ïèøå ìóçèêàòà è ïðàâè 
àðàíæèìåíòèòå. Ñ íåãî ðà-
áîòÿ è ïî ïðîåêòà „Ãëàñúò 
íà Áóðãàñ“. Òàì çàïèñâà-
ìå áóðãàñêè ñòèõîòâîðå-
íèÿ â èçïúëíåíèå íà èç-
âåñòíè áóðãàñêè ëè÷íî-
ñòè. Îñòàâà åäíî õóáàâî 
íàñëåäñòâî. 

Ñ Àëåêñàíäúð Òîìîâ  
ñúùî ðàáîòÿ, Íàäåæäà 
Ñòîé÷åâà èçïúëíè ìîÿ ïå-
ñåí íà åäèí ôåñòèâàë. Àç 
íå ñúì òúðñèëà ïîïóëÿð-
íè èçïúëíèòåëè è êîìïî-
çèòîðè. 

- Êàê âèäÿ òàçãîäèø-
íîòî èçäàíèå íà êîíêóð-
ñà „Áóðãàñ è ìîðåòî“?

- Ìíîãî ñå ðàäâàì çà 
ïîáåäèòåëèòå. Ñìÿòàì, ÷å 
êîíêóðñúò ñå ïîäìëàäÿâà, 
êîåòî å ïðåêðàñíî çà ìëà-
äèòå àâòîðè. Òîâà íè äàâà 
ñìèñúë - äà òâîðèì è äà 
ñå îïèòâàìå äà ó÷àñòâà-
ìå â íåãî. Íàøàòà ïåñåí 
íå áåøå êëàñèðàíà ìíîãî 
äîáðå, íå ñå ðàäâàõìå, ÷å 
ó÷àñòâàìå. „Áóðãàñ è ìî-
ðåòî“ å ñöåíàòà, íà êîÿ-
òî ìëàäèòå àâòîðè òðÿá-
âà äà ïðåäñòàâÿò ñâîèòå 
òåêñòîâå. Ìëàäè êîìïîçè-
òîðè, òåêñòîïèñöè, ïåâöè, 
òðÿáâà äà èìàò ñìåëîñò äà 
ñå ÿâÿò òàì. Ðåñïåêòèðàíè 

ñìå îò òåçè, êîèòî ðàáîòÿò 
ìíîãî ãîäèíè â ñôåðàòà íà 
ìóçèêàòà. Ñàìîòî ó÷àñòèå 
íè íîñè óäîâîëñòâèå.

- Êîé îò îñòàíàëèòå 
ó÷àñòíèöè òè íàïðàâè 
âïå÷àòëåíèå?

- Íà òîâà èçäàíèå èìà-
øå íÿêîëêî ñòðàõîòíè ïî-
åòè. Íèêè Êîìåäâåíñêà ìè 
å åäíà îò ëþáèìèòå ïîå-
òåñè - ñòðàõîòíî, ñèëíî 
ïåðî. Ó÷àñòâàõà è Ïëà-
ìåí Âúë÷åâ, Æèâêî Êî-
ëåâ, Èâàéëî Âúë÷åâ. Èìà-
øå ñèëíè òåêñòîïèñöè, íî 
âúïðåêè âñè÷êî ïåñåíòà 
íà Êðèñòèíà Äîí÷åâà è 
„Ôîðòèñèìî“ ìè õàðåñà, 
íå çíàì äàëè çàðàäè òå-
êñòà ñå ïîëó÷è, ìîæå áè 
çàðàäè íà÷èíà, ïî êîé-
òî èçïúëíèõà ïåñåíòà. Òå 
ïÿõà çâåðñêè äîáðå, èìà-
õà âúçäåéñòâèå âúðõó ïóá-
ëèêàòà è òîâà îïðåäåëè 
ïúðâîòî ìÿñòî.

- Êîíêóðñúò å åäèí 
óíèêàëåí ôåíîìåí - 
ìíîãî å æåëàí, ìå÷òàí, 
î÷àêâàí, à ñëåä òîâà 
ìàëêà ÷àñò îò òåçè ïåñ-
íè ñå ïåÿò.

- Èìà âñå îùå åäíî ëåêî 
åñòðàäíî çâó÷åíå íà ôåñ-
òèâàëà. Íå çíàì äàëè òîâà 
òðÿáâà äà ñå ïðîìåíè, çà-
ùîòî âñè÷êè ñìå ñâèêíà-

ëè ñ íåãî. Íèå íàïðàâè-
õìå ñúâñåì ðàçëè÷íà ïå-
ñåí, ïðè íåÿ íÿìàøå íèùî 
îò òîâà, êîåòî áè ñå õàðå-
ñàëî íà ôåñòèâàëà. Äðóãà-
òà ïåñåí ñ Ãàëÿ È÷åðåíñêà 
áåøå â çâó÷åíåòî íà „Áóð-
ãàñ è ìîðåòî“ êàòî ðèòìè-
êà è òåêñò, òÿ íå áå âêëþ-
÷åíà âúâ ôèíàëà, íî íÿìà 
êàê âñè÷êè äà áúäàò îäî-
áðåíè.

Àêî ñå ïðîìåíè ôåñòè-
âàëúò - ìîæå äà ñå ïðî-
ìåíè ÷àðúò ìó. Îò äðóãà 
ñòðàíà, àç ïîçíàâàì êîì-
ïîçèòîðè, êîèòî íå ñå ÿâÿ-
âàò è íå ó÷àñòâàò ïîðàäè 
òàçè ïðè÷èíà. Êîÿ å âÿð-
íàòà ðåöåïòà íå çíàì, íÿ-
ìàì ïðåäñòàâà  êàêâî áè 
ñå ñëó÷èëî, àêî ôåñòèâà-
ëúò çàïî÷íå äà ïîêàçâà ñú-
âðåìåííà ìóçèêà, êîÿòî äà 
ñòàâà õèò. Â ñåãàøíàòà ñú-
âðåìåííà ìóçèêà ìàëêî ñå 
öåíè òåêñòúò, à õóáàâîòî íà 
òîçè ôåñòèâàë å, ÷å ïðàâè 
òî÷íî òîâà.

- Îò ñúâðåìåííàòà ïî-
åçèÿ êîè òåêñòîâå è àâ-
òîðè Âè âïå÷àòëÿâàò?

- Ïðîäúëæàâàì äà õàðåñ-
âàì êëàñè÷åñêàòà ïîåçèÿ. 
Òîâà å ìîÿò íà÷èí äà ïèøà 
è íåÿ óñåùàì ïî-áëèçêî. 
Õàðåñâàì è áÿë ñòèõ, íî 
ìàëêî õîðà ìîãàò äà íà-

ïèøàò â íåãî íåùî ñúâúð-
øåíî è äà ñà äîáðè êëàñè-
öè. Êëàñè÷åñêàòà ïîåçèÿ 
å íàé-äîáðàòà ôîðìà âñå 
îùå. Â ÁÃ-ìóçèêàòà - ïðî-
äúëæàâàì äà ñè õàðåñâàì 
ñòàðèòå ïåñíè. Ñåãàøíèòå 
ïàð÷åòà ñà ïî-ñêîðî äà ñå 
ïèå ïî åäíî êîêòåéë÷å, íî 
ó äîìà íå áèõ ñè ïóñêàëà 
ñúâðåìåííà ìóçèêà.

- À êîè ïåñíè ñëóøà ó 
äîìà ßíà Âúë÷åâà?

- Ïóñêàì ñè ñòàðèòå ïåñ-
íè, êîèòî ñà ïèñàíè ïî ñòè-
õîòâîðåíèÿ. Îáîæàâàì Âà-
ñèë Íàéäåíîâ, õàðåñâàì 
„Ñèãíàë“.

- Ïåâåöúò ëè äàâà æè-
âîò íà ïåñåíòà è îò íå-
ãîâàòà õàðèçìà ëè çà-
âèñè òÿ?

- Êàòåãîðè÷íî, ïåâåöúò 
ïðåäñòàâÿ åäèí ïðîäóêò ïî 
íàé-äîáðèÿ íà÷èí. Íî òåê-
ñòîâåòå è ìóçèêàòà, êîèòî 
èçïÿ Âàñêî Íàéäåíîâ ñà 
íàïèñàíè îò íàé-äîáðèòå 
â áðàíøà. Çà íåãî ñà ðà-
áîòèëè õîðà, êîèòî ùå îñ-
òàíàò â êëàñàöèèòå è ùå 
áúäàò çâåçäè÷êè çà âñÿêî 
ñëåäâàùî ïîêîëåíèå. Âà-
æíî å êîé ñòîè çàä òåá è 
êîé ïðåäñòàâÿ íåùàòà.

- Êîè ñà êóìèðèòå íà 
ßíà Âúë÷åâà çà ïîåçèÿ 
è ïðîçà?

- Ìàðãàðèòà Ïåòêîâà, 
Ïåòÿ Äóáàðîâà, Õðèñòî 
Ôîòåâ, Åëêà Ñòîÿíîâà - 
ìíîãî ñà. Çà ïðîçà - Ãåîð-
ãè Áúðäàðîâ, Ðàäêî Ïåíåâ 
ìå âïå÷àòëÿâàò. Õàðåñâàì 
åäíî ìëàäî ìîìè÷å îò Áóð-
ãàñ - Êàðèáèÿíà, íàé-ïîïó-
ëÿðíàòà ôåéñáóê-ïîåòåñà. 
Ìàëêî õîðà çíàÿò, ÷å òîâà 
å Ðàäîñâåòà Àâðàìîâà, òÿ 
íå ñå ïîêàçâà, àç íå ÿ ïî-
çíàâàì, íî ÿ õàðåñâàì è ñå 
íàäÿâàì è íåéíèòå ñòèõî-
âå äà áúäàò èçïåòè.

- Êàêâî ïðåäñòîè çà 
Âàñ îòòóê íàòàòúê?

- Ïðåìèåðà íà íîâàòà 
ñòèõîñáèðêà, íîâà ïåñåí, 
çàÿâèëà ñúì äà å áà÷àòà 
ñúñ Ñèëâèÿ Êîëåâà, íàäÿ-
âàì ñå äà ñå ñëó÷è ñêîðî.

- Çà êàêâè ñöåíè ìå÷-
òàå ßíà Âúë÷åâà?

- Àç ñúì ïîåòè÷íà äóøà, 
ïîåòèòå íå áèâà äà ìå÷òà-
ÿò çà ñöåíè, äà ãè òúðñÿò, 
à äà òâîðÿò òàì, êúäåòî å 
íàé-òèõî, êúäåòî ñà íàé-
ñåáå ñè è äîðè òàì, êúäå-
òî èì å òúæíî è íîñòàëãè÷-
íî. Àç îáè÷àì äà òâîðÿ â 
òåçè ìîìåíòè, èìàì åäíà, 
êàêòî ÿ îïðåäåëÿò, „ñâåò-
ëà òúãà“ â ìîèòå ñòèõîâå. 
Â òÿõ èçëèâàì òîâà ÷óâ-
ñòâî. Ïîåçèÿòà íå òðÿáâà 
äà òúðñè ñöåíà. 
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Ñúáåñåäíèê

„Ïîåòèòå íå áèâà äà ìå÷òàÿò çà ñöåíè èëè äà ãè 
òúðñÿò, à äà òâîðÿò òàì, êúäåòî å íàé-òèõî, êúäåòî 
ñà íàé-ñåáå ñè“

Ñ Ãàëÿ è íà òîâà èçäàíèå 
èìàõìå ïåñåí ïî ëþáèìî 
ìîå ñòèõîòâîðåíèå, íî òÿ 
íå ñå êëàñèðà. Òåêñòúò ùå 

íèåòî äà ñòàíå íà ïåñåí, 
à íå àç äà íàïèøà ñòèõ ïî 
ìóçèêà. Ðàçëè÷íî å êàòî 
ïðåæèâÿâàíå.

„Ïîåòèòå íå áèâà äà ìå÷òàÿò çà ñöåíè èëè äà ãè 
òúðñÿò, à äà òâîðÿò òàì, êúäåòî å íàé-òèõî, êúäåòî 
„Ïîåòèòå íå áèâà äà ìå÷òàÿò çà ñöåíè èëè äà ãè 
òúðñÿò, à äà òâîðÿò òàì, êúäåòî å íàé-òèõî, êúäåòî 
„Ïîåòèòå íå áèâà äà ìå÷òàÿò çà ñöåíè èëè äà ãè 

Àç ñúì áóðãàñêî ìîìè÷å, 
êîåòî òâîðè çà Áóðãàñ

ßíà ÂÚË×ÅÂÀ - 
ïîåòåñà:

Ïåñåíòà „Ïèñìî â áóòèëêà“ ñïå÷åëè íàãðàäàòà íà 
„×åðíîìîðñêè ôàð“ çà òåêñò íà ïåñåí íà òàçãîäèøíèÿ 
êîíêóðñ „Áóðãàñ è ìîðåòî“.

Àâòîð íà òåêñòà íà ïåñåíòà å ìëàäàòà è äàðîâèòà 
áóðãàñêà ïîåòåñà ßíà Âúë÷åâà, ìóçèêàòà å íà Ñèëâèÿ 
Êîëåâà è Íèâåëèí Ìèðêîâ. Òÿ áå èçïúëíåíà îò Ñèë-
âèÿ Êîëåâà.

Äíè ïðåäè êîíêóðñà â èíòåðâþ ïðåä ñàéòà „Ãðà-
ìîôîíà“ ßíà êàçâà çà ïðèçà íà ìåäèÿòà:„Àêî 
ñïå÷åëèì òàçè íàãðàäà, òîâà îçíà÷àâà, ÷å Áóð-
ãàñ îáè÷à ñâîèòå ïîåòè“, êîåòî ñå îêàçâà ôàêò. 
ßíà Âúë÷åâà è Ñèëâèÿ Êîëåâà, çàåäíî ñ Íèâåëèí Ìèð-
êîâ, ñà òâîð÷åñêè åêèï îò äîñòà âðåìå. Ïîçíàòè ñà â ñàë-
ñà è áà÷àòà ñðåäèòå ñ òåõíèòå àâòîðñêè ïåñíè.

ßíà Âúë÷åâà å ðîäåíà íà 11 äåêåìâðè 1980 ãîäèíà â 
Áóðãàñ. Ïî îáðàçîâàíèå å èêîíîìèñò, ìàãèñòúð ïî Óï-
ðàâëåíèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè.

Àâòîð íà êíèãèòå: „Äèøàì ñïîìåíè” (ïîåçèÿ, 2010), 
„Âúëøåáíè çëàòíè ñúð÷èöà” (ñòèõîâå çà äåöà, 2017), 
„Ìèã ñëåä ëÿòîòî” (ïîåçèÿ, 2017), „×è÷è è Ìàêñ. Ñëà-
äîëåäúò” (ïðèêàçêè çà äåöà è ðèñóíêè çà îöâåòÿâàíå, 
2018), „Â î÷èòå íà ïòèöèòå” (ïîåçèÿ, 2019).

Ïî ÷åòèðè îò ñòèõîòâîðåíèÿòà îò ïîåòè÷íàòà é êíè-
ãà „Ìèã ñëåä ëÿòîòî” èìà çàïèñàíè ïåñíè: „Öÿëàòà ñúì 
ëÿòî”, „Äúëã êúì äóøàòà”, „Åëà” è åäíîèìåííàòà „Ìèã 
ñëåä ëÿòîòî”. „Äúëã êúì äóøàòà” å ñðåä ïåñíèòå, ó÷àñò-
âàëè â Ìåæäóíàðîäíèÿ ìóçèêàëåí ôåñòèâàë „Çëàòåí 
êåñòåí” – Ïåòðè÷.

Íåéíè ñòèõîâå ñà ïóáëèêóâàíè â ñïèñàíèå „Ìîðå”, â 
ïîåòè÷íèòå ñáîðíèöè „Ïðèÿòåëè â ïîåçèÿòà” è „Âñè÷-
êî çà ìàéêà ìè”.

Äíåñ ðàçãîâàðÿìå ñ ßíà Âúë÷åâà, êîÿòî å èçêëþ÷è-
òåëíî ùàñòëèâà îò ïðåñòèæíîòî îòëè÷èå. 

„Àç ñúì åäíî áóðãàñêî ìîìè÷å, êîåòî ïèøå áóðãàñêà 
ïîåçèÿ, ìîðåòî ñå å âñåëèëî ñåðèîçíî â ìîåòî ïåðî. Çà 
õîðàòà, êîèòî ïèøàò ïîåçèÿ, „Áóðãàñ è ìîðåòî” å äî-
êàçàòåëñòâî, ÷å õóáàâàòà ìóçèêà âñå îùå òúðñè èñòèí-
ñêèòå äóìè. Çàùîòî òåêñòúò íàèñòèíà èìà çíà÷åíèå“, 
êàçâà ßíà. Äåòñòâîòî ñè èçêàðâà íà ìåòðè îò Êóëòóð-
íèÿ äîì íà ÍÕÊ è áóêâàëíî èçðàñòâà ïî íåãîâèòå ñöå-
íè, à õîðàòà, êîèòî âèæäà òàì ÿ âäúõíîâÿâàò çà êóë-
òóðà è äúðæè äà ñå çàïîìíè: „Àç ñúì áóðãàñêî òâîðå-
íèå, êîåòî òâîðè çà Áóðãàñ“.



Георги РУСИНОВ

Хиляди българи всеки-
дневно пътуват към най-го-
лемия ни курорт „Слънчев 
бряг“ по път, който не е въ-
веден в експлоатация. То-
ва става ясно от отговор 
до „Черноморски фар“ на 
временния директор на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Ивайло 
Денчев. Изданието ни по-
пита АПИ защо в участъка 
от квартал „Сарафово“ до 
кръговото кръстовище на 

Поморие има ограничения 
на скоростта от 70 км/ч, а 
на места дори и от 50 км/ч. 
Оказа се, че доста шофьо-
ри са получили „честитки“ 
за глоби за превишена 
скорост в този район. 

„Път I-9 Варна – Бургас в 
участъка от кръговото 
кръстовище на Поморие 
до квартал „Сарафово“ е 
част от обект: Реконструк-
ция на Път I-9 Слънчев бряг 
– Бургас (край обход По-
морие – Сарафово) с из-
граждане на второ пътно 

платно от км 222+849.41 до 
км 225+522.39. Същият е 
завършен през 2013 г., ка-
то за него има подписан 
Акт образец 15 на 
22.11.2013г.“, пишат от АПИ 
и посочват, че съгласно 
заповед от 28.06.2019 за 
участъка от Сарафово до 
Поморие е въведена вре-
менна организация и безо-
пасност на движението, 
съгласно която скоростта 
на движение на участъци е 
намалена на 70 км/ч, а пре-
ди кръстовищата – 50 км/ч.

„Временната организа-
ция и безопасност на дви-
жението е в сила до въ-
веждане на пътя в експло-
атация и издаване на раз-
решение за ползване“, 
конкретизират от Пътната 
агенция. 

След стартирането на го-
репосочените строителни 
дейности за изграждане 
на второ пътно платно, в 
АПИ са постъпили жалби 
от собственици на имоти 

по протежение на участъ-
ка, с искане за осигурява-
не на достъп до имотите 
им.

„В тази връзка, Агенция-
та е предприела действия 
по възлагане проектиране-
то и изграждането на зау-
ствания на полски пътища 
по кадастралните карти. 
Заустванията са определе-
ни предварително от Об-
щина Поморие. Проведена 
е процедура за обекта с 
предмет: „Допълнително 
проектиране на връзка с 
обслужване на урбанизи-
раните територии, приле-
жащи на път I-9 Слънчев 
бряг – Бургас от км 
222+849.41 до 224+400 – 
вход и изход от локално 
платно, обслужващи имоти 
в участъка от 223+960 до 
224+400 и заустване на на-
пречни полски пътища по 
кадастрална карта. До пъл-
ното фактическо изпълне-
ние на обекта остават дей-
ностите по изграждане на 

ригола и монтиране на 
ограничителни системи за 
пътища пред локалното 
платно пред съответни 
частни имоти и входа на 
Военнопочивен дом – Са-
рафово. Във връзка с по-
следното в Община Помо-
рие са подадени жалби от 
собствениците на част от 
засегнатите имоти, съдър-
жащи възражение срещу 
инициирания монтаж на 
ограничителни системи за 
пътища и искане за промя-
на на проекта. От страна 
на Министерство на отбра-
ната също е и поискана 
промяна в проекта, касае-
ща транспортно обслужва-
не на Военнопочивен дом 
– Сарафово при км 225+070 
вляво“, подробно посочва 
инж. Денчев.

За да се осигури достъп 
до въпросните имоти и 
правенето на промени в 
одобрения проект, се е на-
ложило временно спиране 
на строителството. За цел-

та на 22.04.2014 г. е подпи-
сан Акт образен номер 10 
за установяване на състо-
янието на строежа при 
спиране на строителство-
то за периода на утвър-
ждаване на допълнителна 
проектна документация.

„В тази връзка, Община 
Поморие е представила 
проект за изграждане на 
локално платно в участъка 
от 223+960 до км 224+400 
на път I-9, който е върнат 
от АПИ със забележки. 
Към настоящия момент Об-
щината не е представила 
последваща проектна до-
кументация“, пише още ше-
фът на Пътната агенция.

На последния ни въпрос 
„Кога ще има промени в 
скоростта на движението в 
частта от Сарафово до 
кръговото на Поморие“, от 
АПИ отговарят, че това ще 
може да стане чак когато 
участъкът се въведе в екс-
плоатация и се издаде раз-
решение за ползване.
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ОбщинИ

4 Водачи отнасят глоби заради 
ограничения в скоростта,  
за които не подозират

4 Една година след пускането 
на разширението трасето няма 
разрешение за ползване

Шофираме към
Слънчев бряг по
път, който не e в експлоатация

ОБЯВЛЕНИЕ
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
помещение с предназначение „Аптека“, собственост
 на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. Бургас 

Днес, 06.08.2021 г. в гр.Бургас, д-р Костадин Илиев 
Партенов – управител на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” 
ЕООД гр. Бургас, ЕИК 102680489, адрес гр. Бургас, 
ул. ”В.Михайлов” №1, на основание чл. 29, ал. 3 и 
Приложение № 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за публичните предприятия, откривам търг с тайно над-
даване за отдаване под наем на помещение с площ от 
38 кв.м, собственост на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” 
ЕООД гр. Бургас .

I. Описание на обекта:
1. Помещение с площ от 38 кв.м. на първи етаж в 

сграда с ид. 07079.620.71.8, находяща се на територи-
ята на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. Бургас, 
адрес гр.Бургас, ул. ”В.Михайлов”№1. 

Начална месечна наемна цена, определена от лицен-
зиран оценител – 1100,00 лв. без ДДС.

Стъпка на наддаване – 50,00 лв.
Размер на депозита – 220,00 лв. Депозитът се внася 

в брой в касата на дружеството или по банкова смет-
ка на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. Бургас 
IBAN BG27RZBB91551004359120, BIC код RZBBBGSF, 
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД в срок до 16,00 часа 
на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

II. Вид на търга – с тайно наддаване, при закрито 
заседание на комисията за провеждане на търга.

III. Срок на наемните отношения – 3 години

IV. Дата на провеждане на търга – 25 август 2021 
г.

Място на провеждане на търга – кабинет на управи-
теля на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. Бургас 

Час на провеждане на търга – 13,00 часа

V. Общи условия:
4.1. Условия за оглед на обекта:
Огледът на обекта се осъществява всеки работен ден 

от 10,00 до 14,00 часа в срок включително до деня, пред-
хождащ датата на провеждане на търга, тел. 056/87 58 
42.

4.2 Начин на плащане – месечната наемна цена се 
изплаща от наемателя на наемодателя най-късно до 10-
то число на текущия месец, въз основа на сключен до-
говор за наем. Върху месечната наемна цена, предло-
жена от спечелилия търга участник се начислява ДДС.

4.3. Ред за закупуване на тръжната документация, 
размер и начин на плащане на нейната цена и място на 
нейното получаване:

Тръжната документация се закупува от деловодство-
то на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. Бургас, 
на цена 10,00 лв. с ДДС, платими в брой в касата на 
дружеството. Тръжната документация се закупува до 
16,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане 
на търга.

4.4. Краен срок за приемане на заявленията за учас-
тие: до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на про-
веждане на търга.

Заявленията за участие се подават в запечатан не-
прозрачен плик в деловодството на ДКЦ „Св. Георги 
Победоносец” ЕООД гр. Бургас, адрес гр.Бургас,  

ул. ”В.Михайлов”№1 (по пощата, с куриер или на ръка), 
като върху плика се отбелязват името на участника и 
цялостното наименование на обекта на търга.

Освен заявлението за участие в плика се прилага:
- нотариално заверено пълномощно от титуляра или 

управителния орган, ако заявлението е подписано от 
пълномощник;

- документ за закупена тръжна документация;
- документ за внесен депозит;
- малък запечатан непрозрачен плик, съдържащ це-

новото предложение на участника;
- декларация, че участникът не е длъжник по договор 

с ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. Бургас ;
- декларация, че участникът е съгласен с условията 

на проектодоговора за наем.
4.5 Няма специални изисквания към участниците - 

може да участват всякакви физически и юридически 
лица. Всеки участник се легитимира с лична карта, юри-
дическото лице с удостоверение за актуално състояние 
/разпечатка от Търговския регистър/, а когато участва 
пълномощник той трябва да е с нотариално заверено 
пълномощно.

В деня на провеждането на търга комисията разпе-
чатва подадените пликове, проверява дали са спазени 
условията за участие в търга и обявява редовността на 
подадените документи. Ценовите предложения се под-
писват от всеки член на комисията по търга.

Когато на търга не се яви кандидат, същият се обявя-
ва за непроведен и се провежда повторно на 27 август 
2021 г. на същото място, в 13,00 часа.

4.6. Търгът може да се проведе и когато е подадено 
само едно заявление за участие за даден обект. В слу-
чай, че на търга се яви само един кандидат от подалите 
заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако 
след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за 
спечелил по предложената от него цена, която не може 
да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

4.7. За спечелил търга участник се определя този, 
който е предложил най-висока месечна наемна цена 
без ДДС за обекта, за който участва.

4.8. При предложена еднаква най-висока цена от 
повече участници, търгът продължава между тях с явно 
наддаване, като наддаването започва от предложената 
цена и със стъпка на наддаване, посочена в т.3 от на-
стоящото решение.

4.9. Спечелилият търга участник е длъжен да сключи 
договор за наем с наемодателя в едномесечен срок от 
уведомяването му, че е спечелил търга. При неизпъл-
нение депозитът му се задържа, а за спечелил търга се 
определя участникът, предложил следващата по размер 
цена, при условие, че не е изтеглил своя депозит.

4.10. Депозитите на неспечелилите участници се 
връщат в 14-дневен срок от подаване на заявление от 
съответния участник с указване как да му бъде върнат 
депозита. Депозитът на спечелилия търга и сключил 
договор за наем в срока участник се задържа, като се 
прихваща от наемната цена.

VI. Утвърждавам тръжната документация за провеж-
дането на търга.

Настоящото решение да се обяви на интернет стра-
ниците на Агенцията за публичните предприятия и 
контрол и на ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. 
Бургас най-малко 14 дни преди провеждането на търга.

УПРАВИТЕЛ:
(д-р Костадин Партенов)

Георги РУСИНОВ

В Общински съвет – Бур-
гас е постъпило писмо от 
баща на момче със 100% 
инвалидност. Бургазлията 
описва с какви проблеми 
се сблъсква, въпреки че 
за автомобила, с който 
превозва сина си, има 
персонално инвалидно 
паркомясто. 

„Независимо, че място-
то е маркирано по всички 
изисквания на действаща-
та Наредба за престой и 
паркиране на превозни 
средства, управлявани 
или превозващи лица с 
трайни увреждания на те-
риторията на Община Бур-
гас, не е възможно място-
то да се ползва безпро-
блемно. Това е така, защо-
то мястото е в район, пред-
почитан от шофьорите, по-
ради удобната локация до 
централния плаж, Морска-
та градина, детска пло-
щадка, детски ясли, гале-
рия „Георги Баев“ и една 
дузина ресторанти и от-
крити заведения. С изклю-
чение на плажа, всичко 
друго има посетители це-
логодишно“, пише Р. Узу-
нов.

Той добавя, че на пре-
ференциалното място пар-
кират водачи от чужбина 
(Русия и Украйна), от въ-
трешността на страната, 
както и от областта и Бур-
гас. 

„Не всички са добросъ-
вестни и се съобразяват с 
поставената маркировка 
и знаци. Някои от незна-
ние, други от неразбира-
не, трети не били видели, 
четвърти от тарикатлък, 
ако мине номера и т.н. Ре-
зултатът обаче винаги е 
един и същ – мястото се 
заема. 

Узунов продължава с то-
ва, че не може да се раз-
чита винаги и на контроли-
ращите органи.

„Понякога с часове се 
чака за решаване на про-
блема по различни причи-
ни, и то в работно време. 
А през това време аз къде 
да чакам? На тротоара в 
нарушение? Въпросът за 
освобождаване на място-
то по принудителен път 
невинаги е добро реше-
ние. Има граждани, които 
след санкциите са готови 
на посегателство върху 
автомобила, заради който 
са били санкционирани. 
Може да се стигне и до ка-
раници и разправии, че и 
до физическа самора-

зправа, ако разбере кой 
му е причинил това. На-
кратко казано – има пред-
поставки за конфликтни 
ситуации с материални 
последствия“, пояснява 
той.

Бургазлията смята, че 
тези проблеми могат да се 
предотвратят и Наредбата 
да изиграе своята роля, 
ако превантивно и интели-
гентно се създадат дейст-
вителни предпоставки за 
защита правото на префе-
ренциално паркиране на 
хората с увреждания по 
постоянен адрес. Конкрет-
ното предложение на Узу-
нов е за поставяне на ско-
ба пред обособеното мяс-
то за паркиране.

Хора с увреждания искат скоби 
за персоналните си паркоместа



Георги РУСИНОВ

Село Бръшлян е едно от 
най-красивите места в мис-
тична Странджа планина. 
Още щом човек стъпи в него 
усеща как навлиза в една 
отминала епоха. Селото е 
известно с това, че е с най-
много запазени стари къщи, 
представители на стран-
джанската архитектура меж-
ду XVIII и XIX век. Обявено е 
за архитектурен резерват. 
Тук се намира и една от най-
старите запазени църкви в 
Странджа – „Св. Димитър“. 
Именно с нея и светецът е 
свързана историята на три 
жени по време на посеще-
ние в Бръшлян. 

Юлияна Мръчкова, Яна 

Николова и Гергана Георги-
ева по време на гости в 
странджанското село реша-
ват да посетят църквата, ко-
ято е една от местните ат-
ракции.

Тогава разбират за изклю-
чително ценна и рядка ико-
на, която се намира в жен-
ското отделение на църква-
та. На нея са изобразени за-
едно Богородица, Христос и 
свети Димитър. Иконата е в 
много лошо състояние, но 
самият допир до нея и енер-
гията, която излъчва, катего-
рично подтиква Юлияна, Яна 
и Гергана към решението, че 
трябва да помогнат за рес-
таврацията й.

„Още като я погледнахме 
тази икона и решихме, че 

ще трябва да помогнем с 
реставрацията й. Така го 
усетихме. Яна дори сподели 
после с нас, че седмици на-
ред й е била в съзнанието. 
Иконата е много ценна, за-
щото свети Димитър обик-
новено е изобразяван сам 
на икони, а тук е с Богороди-
ца и Христос. Хората не зна-

ят колко стара е тя. Иконо-
писците ни казаха, че така-
ва не са виждали досега и е 
възможно да е единствена 
по рода си. Затова и на са-
мите тях им отне повече вре-
ме да я реставрират. Лицата 
бяха доста увредени. Сега 
след реставрацията са леко 
щриховани“, обясни пред 
наш репортер Юлияна Мръ-
чкова.

Не е ясно как точно и от 
какво е пострадала иконата, 
или е просто продукт на сти-
хиите. Преди църквата да 
бъде възстановена през 

2002-а, не е била в добро 
състояние. 8 години отнема 
възстановяването на „Св. 
Димитър“ в Бръшлян. 

„Предполагаме, че с вре-
мето и поради лошите усло-
вия в църквата се е случило 
така с иконата. Затова полу-
чихме разрешение от цър-
ковното настоятелство и 
след реставрацията иконата 
е като нова и се намира от-
ново в женското отделение 
на „Св. Димитър“. Интерес-
ното за тази църква е, че тя 
се отличава от останалите с 
това, че има два входа – за 
мъже и жени. Доколкото ми 
е известно, има само още 
една такава в Родопите. В 
самата църква пък олтарна-
та маса е върху мраморен 
фундамент с надпис на Бог 
Дионис. Това показва връз-
ката с траките и древните 
им царства по нашите земи. 

Църквата има изключително 
силна енергия. Не случайно 
местни ни споделиха, че Ба-
ба Ванга е пращала хора от 
региона, които са търсели 
помощта й именно в тази 
църква за молба, опроще-
ние и спасение“, продължи 
бургазлийката.

След реставрационните 
дейности трите жени се връ-
щат с иконата в Бръшлян. 
Местните жители ги посре-
щат топло и сърдечно. Поне-
же навесът на църквата е 
паднал малко след възста-
новяването й, срещата е в 

местното читалище. Бабите 
са организирали пълна про-
грама с танци, разкази и 
трапеза с вкусни и традици-
онни ястия. Има и много 
млади хора, които покрай 
вълнението на бръшлянци 
се запознават с историята 
на иконата и реставрацията 
й и дори отиват в църквата, 
за да я зърнат.

„Много са мили местните 
хора. Не очаквахме чак та-
кова посрещане. Ние просто 
решихме да направим едно 
добро, което надяваме се, 
ще остане не само в нашите 
сърца и души, но и тези на 
местните. Една възрастна 
жена, докато бяхме в църк-
вата сподели, че ни вижда с 
ореоли на главите. Дори и 
след официалното събитие, 
хората искаха да посетим 
къщите им, да си поприка-
зваме и пием кафе“, емоцио-

нално разказа Юлияна.
Тя, Яна и Гергана са кате-

горични, че и занапред ще 
помагат на странджанското 
село, където са оставили 
малка част от себе си под 
формата на реставрирана 
рядка и ценна икона. 

„Липсата на навес е про-
блем. От църковното насто-
ятелство ни споделиха, че 
попът на Малко Търново е 
неоткриваем. Нямат дори и 
печат. Затова трите мислим 
да се заемем с направата 
му, спазвайки всички изис-
квания“, завърши Юлияна.
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4 На нея са изобразени заедно 
Богородица, Христос и свети 
Димитър

4 Баба Ванга пращала хора от 
региона в местната църква за 
молба, спасение и опрощение

ПРЕД
И

СЕГ
А

З А П О В Е Д
№ 383 / 04.08. 2021 г.

 На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА,чл.35 ал.1 
от ЗОС, чл.88 от НРПУРОИ, протоколно решение № 81 
прието на 10-то заседание на Общинския Съвет гр.
Сунгурларе, проведено на 23.07.2020 г. 

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

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

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за про-
изводствени и складови дейности с площ 7330 кв.м., 
съставляващ УПИ І квартал 115 по ПУП на града, ак-
туван с АЧОС № 4041/05.12.2019 г., при начална це-
на 52044.00 лв. без ДДС /Петдесет и две хиляди че-
тиридесет и четири лева без ДДС/;

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

3. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се гр. Сунгурларе, а именно: терен за произ-
водствени и складови дейности с площ 9690 кв.м., 
съставляващ УПИ ІV квартал 115 по ПУП на града, ак-
туван с АЧОС № 4044/05.12.2019 г., при начална це-
на 68800.00 лв. без ДДС /Шестдесет и осем хиляди и 
осемстотин лева без ДДС/;

4. Недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен 
терен за производствени и складови дейности с 
площ 3194 кв.м., съставляващ УПИ V квартал 115 по 
ПУП на града, актуван с АЧОС № 4045/05.12.2019 г., 
при начална цена 22678.00 лв. без ДДС /Двадесет и 
две хиляди и шестстотин седемдесет и осем лева без 
ДДС/;

5. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за про-
изводствени и складови дейности с площ 5404 кв.м., 
съставляващ УПИ ІІІ квартал 116 по ПУП на града, ак-
туван с АЧОС № 4049/05.12.2019 г., при начална це-
на 38368.00 лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и 
триста шестдесет и осем лева без ДДС/;

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

7. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за про-
изводствени и складови дейности с площ 5475 кв.м., 
съставляващ УПИ V квартал 116 по ПУП на града, ак-

туван с АЧОС № 4051/05.12.2019 г., при начална це-
на 38873.00 лв. без ДДС /Тридесет и осем хиляди и 
осемстотин седемдесет и три лева без ДДС/;

8. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за про-
изводствени и складови дейности с площ 4411 кв.м., 
съставляващ УПИ VІ квартал 116 по ПУП на града, ак-
туван с АЧОС № 4052/05.12.2019 г., при начална це-
на 31319.00 лв. без ДДС /Тридесет и една хиляди и 
триста и деветнадесет лева без ДДС/;

9. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Сунгурларе, а именно: терен за про-
изводствени и складови дейности с площ 5289 кв.м., 
съставляващ УПИ VІІ квартал 116 по ПУП на града, 
актуван с АЧОС № 4053/05.12.2019 г., при начална 
цена 37552.00 лв. без ДДС /Тридесет и седем хиляди 
петстотин петдесет и два лева без ДДС/.

ІІ. Утвърждавам тръжна документация за всеки 
имот по-отделно съдържаща: заявление за участие, 
заявление за липса на задължения към Общината, де-
кларации -2 броя, проекто – договор, копие от скица, 
копие от акт за собственост, копие от лицензирана 
оценка, копие от заповедта за търга и копие от реше-
ние на Общинския съвет

ІІІ. Цена на един комплект тръжни документи 0,2 % 
от стойността на началната тръжна цена на обекта, не 

по-малко от 50 лв. без ДДС, съгласно приложение по 
чл. 47, раздел ІІІ точка 2 от Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Сунгурларе, платими в ка-
сата на Общината и се получават в стая № 6, І-ви /над 
партер/ етаж на Община Сунгурларе.

ІV. Депозитна вноска за участие в търговете е 20% 
от началната тръжна цена на всеки имот и се внася в 
касата на Общината или по банков път по сметка BG 
86 UNCR 70003321757314, Уникредит Булбанк АД 
:UNCRBGSF

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

представител на общината, след закупуване на 
тръжната документация.

VІ. Търгьт ще се проведе на 26.08.2021 г. от 10.00 
часа в заседателната зала на Общината, І-ри /над 
партер/.

VІІ.Документи за участие в търга се приемат до 
12.00 часа на 25.08.2021 г. в деловодството на Об-
щина Сунгурларе, партерен етаж, в запечатан непро-
зрачен плик, адресиран и подпечатан.

VІІІ. Собствеността върху предмета на търга се 
прехвърля след окончателното заплащане на предло-
жената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 
2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе, стойността на 
разходите, направени от Общината за изготвянето на 
оценките, платими в седемдневен срок от датата на 
получаване на писмено уведомление, с което му 
предлага сключването на договор.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ :
Кмет на Община Сунгурларе

Трите жени (от ляво надясно) Юлияна Мръчкова, 
Гергана Георгиева и Яна Николова ще продължа-
ват да помагат на селото

Църквата „Св. Димитър“ е най-старата запазена в Странджа

Три жени спасиха  
рядка икона в село Бръшлян
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Георги рУСинОВ

Сезонът в Югоизточна 
Трета лига стартира тази 
събота. В първия кръг фут-
болистите на „Черномо-
рец“ ще се изправят като 
гости срещу новака „Дими-
тровград“ 1947. „Акулите“ 
направиха много силен се-
зон миналата година и бя-
ха на крачка от класиране-
то. След кадрови промени 
в УС на клуба обаче бе взе-
то решение бургаският 
клуб да се фокусира върху 
развитието на талантите от 
школата. Така се очаква 
до няколко години „Черно-
морец“ да има силно ядро 
от собствени играчи, с ко-
ито да атакува по-високи-
те футболни ешелони. 

Засега обаче момчетата 

на треньорския тандем Не-
но Ненов и Росен Кавръ-
ков се представят повече 
от успешно. „Черноморец“ 
завърши подготовката си 

за сезона с две победи – 
над „Ямбол“ и „Зайчар“.

В мача с ямболии, който 
се игра на помощното иг-
рище на комплекс „Черно-

морец“, „акулите“ стигна-
ха до успех с 2:1. Гостите 
успяха да открият резулта-
та в 4-ата минута на сре-
щата с много красив гол. 
В 30-ата обаче Милен Та-
нев реализира дузпа, коя-
то върна бургазлии в ма-
ча. Отново той отбеляза за 
пълния обрат в 50-ата ми-
нута. Играчите на „Ямбол“ 
имаха своите шансове до 
края на мача, като дори 
удариха греда, но резулта-
тът остана в полза на „Чер-
номорец“.

Бургазлии проведоха 
двустранна игра срещу 
Зайчар и постигнаха убе-
дителна победа. В двубоя 
наставниците искаха да из-
пробват различни по-
стройки на игра за пред-
стоящия сезон, а числово-
то изражение на успеха не 
бе от съществено значе-
ние.

В рамките на четири дни в спортна база „Аква-
лайф“ - Кранево се проведе XVIII-ят традиционен 
летен семинар по киокушин карате. Събитието се 
организира по инициатива на Българската киоку-
шин асоциация – ИКО България и бе под инструк-
тажа на световния шампион шихан Емил Костов.

В лагера взеха участие около 160 каратеки от 
различните клубове в страната, членове на БКА. 
Сред участниците имаше и представители на Тур-
ция и Холандия. От бургаския клуб „Киокушин Спи-
рит“, с треньор световната шампионка на ката – 
сенсей Гергана Апостолова-Костова, взеха учас-
тие 50 възпитаници.

Тренировките бяха двуразови, с продължител-

ност два часа, доста разнообразни, в които шихан 
Костов включваше кихон-гейко, идо гейко, ката и 
кумите. Всеки ден имаше и упражнения за физи-
ческа издръжливост, свързани с кумите.

В третия ден от семинара сутрешната трениров-
ка започна с посрещане на изгрева на слънцето на 
брега на морето – 30 минути в сейза, в мокусо. По-
късно се проведе и изпит за повишаване на степе-
ни, на който се явиха 40 каратеки от различни клу-
бове на страната.

На последната тренировка шихан Емил Костов 
спази наложената от шихан Сейджи Исобе тради-
ция – изпълнение на 1000 ритника и 1000 удара с 
ръце.

50 каратеки взеха участие  
в летен семинар

„Черноморец“ стартира сезона 
с визита в Димитровград

Чф

ФУтБОЛ

www.burgas.bg

       
  

 

„Черноморец“ 1919 назначи Владимир Вълчев за спорт-
но-технически директор на Детско-юношеската школа. 
Той е завършил ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ - Велико 
Търново. Притежава треньорски лиценз UEFA „А“. На 
работа е в школата на „Черноморец“ от 2017 година. Во-
дил е отборите на U19, U17 и U15.

„В момента Детско-юношеската школа на Черномо-
рец включва общо 9 отбора. Те са разделени в различ-
ни възрастови групи, обхващащи деца и юноши, родени 
между 2003 и 2015 година. В школата децата тренират 
при отлични условия. За тяхното развитие се грижат ква-
лифицирани треньори. За провеждане на нашите трени-
ровки използваме клубната база на стадион „Черномо-
рец“, която разполага с 4 затревени терена, като едини-
ят от тях е с осветление. Школата е доказала, че е една 
от най-продуктивните на национално ниво. Ще продъл-
жим да откриваме и развиваме кадри за първия отбор“, 
заяви Вълчев пред клубния сайт на „Черноморец“.

„Акулите“ 
приключиха успешно 
подготовката си

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

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

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

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

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

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

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

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

ли, обзор

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

СПРАВОЧНИК

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

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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ОБЩИНА  ЦАРЕВО
УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Настоящето уведомление е на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с влязъл в сила ПУП-ПП/ парцеларен план м. «Дядо Ильова бахча» гр. Царево, одобрен с Решение № 
207 от Протокол № 11/ 28.01.2021 на Общински съвет Царево. В обслужващя път попадат части от имоти- собственост на физически и юридически лица, съгласно приложението, които предстоят да бъдат от-
чуждени. Основание за отчуждаването е чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост.

№ по 
ред

предназначение на имотите съо-
бразно влезлия в сила, съответ-
но одобрен, подробен устрой-

ствен план по чл. 21, ал. 1;

основание за отчуждаването местонахождение, 
№ на ПРОЕКТНИЯ 
ИДЕНТИФИКАТОР 

НА имота

№ на имота , от 
който е образуван 

имота с проект. 
идентификатор

площ за от-
чуждаване 

в кв.м.

Собственици ДОКУМЕНТ ЗА 
СОБСТВЕНОСТ

размер на парич-
ното обезщете-

ние в лева

1 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.9.600

48619.9.554 214 Милен Стойнов- 2/3 ид. части, Мирослава Иванова- 
1/3 ид. Части

договор за делба № 182, т.1, 
р. №802/30.3.2007г.

2 622.01 лв

2 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.9.601

48619.9.550 99 Валентин Киров- 1/10 ид. част,Марияна Димитрова 
-1/10 ид. Част , Ваня Кирова- 1/10 ид. Част, Петко 
Лазаров- 1/10 ид. Част, Марийка Гъркова- 1/5 ид. 
Част, Мара Дикова- 1/30 ид. Част, Елена Василева- 
1/30 ид. Част,Петко Диков- 1/30 ид. Част, Руска Ки-
рова- 1/30 ид. част, Петко Киров- 1/30 ид. част, Бо-
ряна Ерекар- 1/30 ид. част, Георгина Лазарова- 1/15 
ид. част, Мария Терзиева- 1/15 ид. част, Кичка Ива-
нова- 1/15 ид. част

4 1 167.85 лв

3 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.9.602

48619.9.547 44 "Арапя билд" ЕООД Апорт № 106, т. 6, р. 
№2071/25.10.2018г.

2 403.47 лв

4 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.9.603

48619.9.547 6 "Арапя билд" ЕООД Апорт № 106, т. 6, р. 
№2071/25.10.2018г.

327.75 лв

5 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.616

48619.10.576 46 Домна Василева договор за делба № 143, т.1, 
р. №1097/16.6.2003г.

534.31 лв

6 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.617

48619.10.573 71 София Катърова- 1/2 ид. Част, Петьо Катъров- 1/2 ид. 
Част

договор за делба № 143, т.1, 
р. №1097/16.6.2003г.

834.31 лв

7 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.618

48619.10.604 10 Храбър  Катъров договор за делба № 28, т.1, 
р. №160/01.2.2008г.

113.72 лв

8 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.625

48619.10.584 78 Станка Костадинова-1/3 ид. част, Янка Костадинова-
1/3 ид. част, Станимир Костадинов-1/3 ид. Част

договор за делба № 14, т.1, 
р. №1540/01.7.2004г.

926.45 лв

9 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.626

48619.10.583 77 Костадин Костадинов договор за делба № 14, т.1, 
р. №1540/01.7.2004г.

914.42 лв

10 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.628

48619.10.554 77 Кирил Вишнев договор за делба № 83,84, 
т.2, /06.11.1998г.

905.61 лв

11 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.622

48619.10.544 154 Мария Тодорова, Фросина Попова, Ставри Иванов, 
Иван Иванов

нот. Акт № 60, т.1, д. 
152/25.10.1995г.

1 864.03 лв

12 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.637

48619.10.605 60 Храбър  Катъров- 1/2 ид. Част и София петков - 1/2 
ид. Част

договор за делба № 28, 
т.1,вх. Р. №160 /01.02.2008г.

638.10 лв

14 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.621

48619.10.587 123 Надежда Тодорова-1/8ид.ч., Лазарина Ангелова-1
/8ид.ч., Иван Яналиев -1/24 ид.ч., МарияЯналиев 
-1/24 ид.ч.,Таня Бонева -1/48 ид.ч, Стефан Дими-
тров- 1/48 ид.ч., Малина Дончева-1/8ид.ч., Стефка 
Рангелова-1/4ид.ч.,Петър Мандраджиев-1/12ид.ч., 
Станка Чавдарова-1/12ид.ч.,Димитър Мандраджиев-1
/12ид.ч.-н-ци на Димитър Яналиев

Решение № 
11.4/18.05.2005г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

1 512.67 лв

15 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.629

48619.10.581 163 Костадин Каракачанов-1/12ид.ч., Плумка Сотирова-1
/12ид.ч.,Станчо Костадинов-1/12ид.ч.,Мария Стоило-
ва-1/36ид.ч., Стоил Костадинов-1/36ид.ч.,Иван Кос-
тадинов-1/36ид.ч.,Евтим Евтимов- 1/6 ид.ч., Величка 
Евтимова- 1/6 ид.ч.,Маргарита Друмева- 1/6 ид.ч., 
Екатерина Димитрова- 1/6 ид.ч.-н-ци на Костадин Ка-
ракачанов

Решение № 
11.36/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

1 886.25 лв

16 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.633

48619.10.577 179 Янчо Николов - 1/8 ид.ч., Марияна Язаджиева- 1/8 
ид.ч., Мариана Иванова- 1/48 ид.ч.,Пролетина Ива-
нова- 1/48 ид.ч., Зорница Иванова- 1/48 ид.ч., Деян 
Парашкевов- 1/16 ид.ч., Ягода Бончева- 1/16 ид.ч., 
Маргарита Янева- 1/16 ид.ч.,Пенчо Пенчев- 1/18 
ид.ч., Генчо Генов- 7/72 ид.ч., Радостин Генов- 7/72 
ид.ч.,Андон Димов- 1/4 ид.ч.- н-ци на Димо Янев

Решение № 
11.28/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

2 074.87 лв

17 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.623

48619.10.545 145 Мара Пеева- 1/2 ид.ч., Катя Джапунова- 1/2 ид.ч.- н- 
ци на Купен Купенов 

Решение № 70М/1.20/ 
16.09.1993г. На ПК Царево

1 754.09 лв

18 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.632

48619.10.578 127 Милка Щерева- 1/3 ид.ч., Живко Щерев- 1/3 ид.ч., 
Тодорка Манолова- 1/3 ид.ч.- нци на Злата и Станка 
Райчеви

Решение № 
11.30/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

1 472.45 лв

19 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.634

48619.10.579 34.3 Донка Манева- 1/8 ид.ч.,Михаила Митева- 1/8 ид.ч., 
Радостина Гецова- 1/8 ид.ч., Кристела Гецова- 1/8 
ид.ч.,Фросина Русенова- 1/8 ид.ч.,  Петко Петков - 
1/8 ид.ч.,Михаил Михайлов- 1/4 ид.ч.- н-ци на Миха-
ил Иванов 

, 398.57 лв

20 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.634

48619.10.579 11.08 Евгения Белчева- 1/2 ид.ч.,Евгения Георгиева- 1/2 
ид.ч.-н-ци на Георги Славов

Решение № 
11.34/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

128.75 лв

21 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.634

48619.10.579 41.41 Здравко Чолов- 1/4 ид.ч., Светлозар  Чолов- 1/4 
ид.ч.,Данчо Дачев- 1/2 ид.ч.-н-ци на Костадин Чолов 

Решение № 
11.33/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

481.18 лв

22 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.634

48619.10.579 8.06 Донка Евстратиева- 1/2 ид.ч., Донка Иванова- 1/6 
ид.ч.,Румен Русинов- 1/6 ид.ч.,Наталия  Русинова- 
1/6 ид.ч.- н-ци на Русин Иванов, 

Решение № 
11.29/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

93.66 лв

23 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.634

48619.10.579 31.5 Красимира Христова- 1/8 ид.ч., Евгения Петрова- 1/8 
ид.ч., Мария Стаменова- 1/8 ид.ч., Димитър Стаме-
нов- 1/8 ид.ч.,Пресияна Станилова- 1/4 ид.ч.,Биляна 
Станилова- 1/4 ид.ч.-н-ци на Плума Алексиева  

Решение № 
11.32/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

366.03

24 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.615

48619.10.582 498 Никола Евтимов- 1/10 ид.ч., Ана Гергицова 1/10 ид.ч., 
Златка Берберова- 1/10 ид.ч., Димитър Челебиев- 
1/10 ид.ч., Величка Челебиева- 1/30 ид.ч., Евтим Че-
лебиев- 1/30 ид.ч., Калин Челебиев- 1/30 ид.ч., Рай-
на Димова- 1/10 ид.ч.,Галина Донева 1/40 ид.ч., Кон-
стантин Диков- 1/40 ид.ч., Атанас Диков- 1/20 ид.ч.,  
Милена Пинджурова- 1/40 ид.ч., Кирил Пинджуров- 
1/40 ид.ч.,Добрин Пинджуров- 1/20 ид.ч., Стоян Ни-
колов- 1/60 ид.ч., Мара Николова 1/180 ид.ч., Иван 
Иванов- 1/180 ид.ч.,Дафина Иванова- 1/180 
ид.ч.,Атанас Николов- 1/60 ид.ч., Дончо Николов- 
1/30 ид.ч., Хрусинка Мелконян- 1/30 ид.ч., Петър Ян-
ков- 1/15 ид.ч.- н-ци на Райко Челебиев

Решение № 
11.37/12.10.2004г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

5769.62

25 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.620

48619.10.589 24 Евелина Премянова- 1/18 ид.ч.,Иван Премянов- 1/18 
ид.ч.,  Димитър Премянов- 1/18 ид.ч., Мартин Премя-
нов- 1/12 ид.ч.,Светла Премянова- 1/12 ид.ч., Елиса-
вета Сотирова- 1/6 ид.ч., Стоян Данчев- 1/6 ид.ч., 
Анна Премянова- 1/6 ид.ч., Екатерина Премянова- 
1/6 ид.ч.- н-ци на Иван Премянов и съсобственици 

Решение № 
11.5/18.05.2005г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

288.7

26 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.619

48619.10.542 135 Киряки Тодорова-1/16 ид.ч.,Никола Янчев-1/16 
ид.ч.,Злати Тодоров-1/16 ид.ч., Станка Тодорова-
1/16 ид.ч., Максим Христозков-1/8 ид.ч., Николина 
Стоева-1/8 ид.ч., Станка Пеева- 1/4 ид.ч., Златко Ди-
митров-1/16 ид.ч., Дияна Велева-1/16 ид.ч., Станчо 
Кочанов-1/8 ид.ч.. н-ци на Никола Янев Тодоров

Решение № 
11.5/18.05.2005г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

1 647.25 лв

27 обслужващ път одобрен ПУП-ПП с  Решение № 
207/28.1.21г. На ОбС Царево

Царево,  ПИ № 
48619.10.630

48619.10.580 149 Киряки Тодорова-1/16 ид.ч.,Никола Янчев-1/16 
ид.ч.,Злати Тодоров-1/16 ид.ч., Станка Тодорова-
1/16 ид.ч., Максим Христозков-1/8 ид.ч., Николина 
Стоева-1/8 ид.ч., Станка Пеева- 1/4 ид.ч., Златко Ди-
митров-1/16 ид.ч., Дияна Велева-1/16 ид.ч., Станчо 
Кочанов-1/8 ид.ч.. н-ци на Никола Янев Тодоров

Решение № 
11.5/18.05.2005г. На ОбС 
"Земеделие и гори" Царево

1728.35



С бурни аплодисменти и на крака в препълнения Летен те-
атър, бургазлии почетоха снощи голямата и обичана певица 
Ваня Костова. Концертът с участието на нейни колеги, прия-
тели и почитатели, започна с ретроспекция на дългия и забе-
лежителен творчески път на маестро Стефан Диомов по ав-
тобиографичната книга „Белите и черни клавиши на моя жи-
вот“, проследяваща създаването на едни от най-емблематич-
ните за българската музикална сцена вокални групи и изпъл-
нители – „Тоника“, „Тоника СВ“, Тони Димитрова, „Фамилия 
Тоника“, „5-те Сезона“, Дани Огнянов, Георги Милтиядов, Сте-
фка Емилова, ансамбъл „Фортисимо“ и други.

Втората част на концерта бе изцяло посветена на песни-
те на неповторимата Ваня Костова. На сцената прозвучаха 
едни от най-обичаните песни по стихове на Петя Дубарова, 
възпяти по забележителен начин от Ваня Костова, както и 
съвсем нова песен, написана от композитора Стефан Дио-
мов по чернова на поетесата.

За първи път на сцена излезе и младият дует на внучка-
та на Ваня Костова – Ванеса и внука на Стефан Диомов – 
Божидар, които изпълниха „Тази нощ само наша тя е“. Емо-
циите в Летния театър достигнаха своята връхна точка, кога-
то синът й - Боян Михайлов, изпълни в дует с Ваня Костова, 
излъчена на видеостената, емблематичната песен „За ста-
рата любов“.
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в бургас

Кристина Дончева и „Фортисимо“ 
спечелиха „Бургас и морето“ 2021
4 вили Русева и дуетът 
георги Дюлгеров-гергана 
великова взеха второто и 
третото място
4 „Черноморски фар“ 
отличи текста на „Писмо в 
бутилка" като най-добър

георги РусИНОв

Кристина Дончева и 
„Фортисимо“ са таз-
годишните победители 
от конкурса за песен 
„Бургас и морето“. Пе-
сента „Заклинание“ по 
текст на народния пред-
ставител от ИТН Ивайло 
Вълчев, музика Петър 

Алексиев и аранжимент 
Петър Алексиев и Алекс 
Нушев спечели най-мно-
го точки от вота на слу-
шателите и вота на пуб-
ликата.

Второто място е за 
„Всичко е море“ в изпъл-
нение на Вили Русева, 
по текст на Ники Комед-
венска и музика и аран-

жимент на Светослав Ло-
бошки. Песента спечели 
най-много точки от вота 
на журито.

Третото място трите 
вота отредиха на дуета 
Георги Дюлгеров и Гер-
гана Великова и песен-
та им „Животът ни е сце-
на“. Текстът е на Живко 
Колев, музиката и аран-
жиментът - на Светослав 
Лобошки.

Тази година за пръв път 
бе въведен регламент жу-
рито да може да гласува 
само по веднъж с оцен-
ките от 7 до 10, което не 
се хареса на част от пуб-
ликата, тъй като любими-
те им песни бяха по-назад 
по ред на изпълнение. Пе-
сните се изпълняваха по 
азбучен ред.

За пореден път вест-
ник „Черноморски фар“ 
отличи най-добрия текст 
в конкурса. Тази година 
за пръв път изданието ни 
се съобрази и с вота от 
анкета в електронния ни 
сайт, който безапелаци-
онно посочи, че читате-
лите ни харесват най-мно-
го текста на „Писмо в бу-
тилка“. Изпълнението е на 
Силвия Колева, музиката 
от Силвия Колева и Ниве-
лин Мирков, аранжимен-
тът на  Нивелин Мирков. 
Текстописецът, получил 
наградата от главния ни 
редактор Силвия Шатъ-
рова е Яна Вълчева.

За първи път в конкур-
са се учреди и нова награ-
да – „За най-добър млад 

изпълнител“, която отиде 
при Мария Гогушева. При-
зът е в памет на Пламен 
Ставрев.

Водещи бяха Атанас 
Стоянов от БГ Радио и 
Драгомир Драганов. За 
доброто настроение на 
публиката в рециталната 
част се погрижиха неос-
таряващите и вечно енер-
гични братя Аргирови, ко-
ито изпяха най-големите 
си хитове. В трио с тях се 
включи Сашо Кадиев.

Фестивалът започна с 
минута мълчание за го-
лямата Ваня Костова. На 
следващата вечер беше 
концертът на Стефан Ди-
омов в нейна памет.

С бурни аплодисменти 
към небето почетоха 

Ваня Костова

 Главният редактор Силвия Шатърова (вляво) 
връчи наградата на „Черноморски фар“ на Яна 
Вълчева (в средата) за текста на песента „Писмо в 
бутилка“, изпълнена от Силвия Колева (вдясно)

Наградата „Най-добър млад изпълнител“ отиде при Мария 
Гогушева

Дуетът Георги Дюлгеров и Гергана 
Великова се класираха на трето място


	1
	2-3
	4-5
	6
	Aitos-06-12.08.2021
	11
	12
	13
	14
	15
	16

