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Областният управител и кметът  
на Айтос изпратиха Селин Али  

за Олимпиадата в Токио

Моторите безпроблемно 
си вдигат шум, 

бургазлии си се жалят
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Новият туристически 
кораб на Бургас все още 
е във Варна за тестове

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 27 август

Посрещнахме олимпийската ни 
шампионка Стефани Кирякова 
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114 нови 
случая на 
ковид в 
региона
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Вицеадмирал и командир  
на 24-ти пехотен полк става 
свидетел на смъртта на Гунди

БуМ на жилищно 
строителство

В ОБЛАСТТА

4 Двустайните апартаменти -  
най-търсени

4 Руснаци  продават 
ваканционни жилища, 

българите - основни купувачи
Георги РУСИНОВ

Жилищното строителство в Бургаска 
област продължава с ударни темпове. 
Предварителни данни на Националния 
статистически институт показват, че 
през второто тримесечие на 2021-а бро-
ят на въведените в експлоатация жи-

лищни сгради е 96. Новопостроените 
жилища в тях наброяват 608. От въве-
дените в експлоатация новопостроени 
жилищни сгради през второто тримесе-
чие на 2021 година 89.6% са със стома-
нобетонна конструкция и 10.4% с тухле-
на конструкция. Спрямо второто триме-
сечие на 2020 година сградите се уве-

личават с 1.1%, а жилищата в тях със 
141, или с 30.2%.

Най-висок е делът на новопостро-
ените жилища с две стаи - 44.9%, след-
ват тези с три стаи - 26.6%, а най-ни-
сък е делът на жилищата с шест и по-
вече стаи - 1.3%. Данните от НСИ по-
казват още, че за второто тримесечие 

на 2021-а едностайните апартаменти, 
въведени в експлоатация са 98. За съ-
щия период през миналата година бро-
ят им е бил 78. Двустайните също са 
повече – 273 през вто-
рото тримесечие на  
2021-ва и 180 през вто-
рото на 2020-а. 4-5u

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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„Черноморски фар“

Представители на Ини-
циативния комитет и кмет-
ският наместник на село 
Димчево Елена Атанасова 

поискаха среща с област-
ния управител проф. Ма-
рия Нейкова. Повод за 
срещата е търсене на съ-
действие от държавата за 
разрешаване на дългого-

дишния проблем с питей-
ната вода в населеното 
място. За търсене на ре-
шение и удовлетворяване 
искането на жителите на 
Димчево проф. Нейкова 
покани на срещата зам.-
директора на ВиК-Бургас и 
зам.-кмета по строител-
ство към Община Бургас 
Чанка Коралска. 

Експертно те поясниха, 
че по отстраняването на 
този проблем се работи от 
няколко години и тъй като 
се преминава през проек-
тиране, съгласувателни ад-
министративни процедура, 
както и планиране и фи-
нансиране на проекта от-
нема повече време. Зам.-
кметът Коралска поясни, 
че проектът за нормализи-
ране на водоснабдяването 
в този район се състои от 
три етапа: първият етап 
включва докарването на 
вода до с. Маринка; втори-

ят етап включва подмяна 
на тръбопровода от с. Ма-
ринка до с. Твърдица, като 
трасето е над 4 км; третият 
етап включва подмяна на 
тръбопровода от с. Твър-
дица до с. Маринка. От 
ВиК-Бургас поясниха, че 
първият етап е приключен, 
по втория етап е стартира-
ла процедура по избор на 
изпълнител и надзор на 
обекта. Средства за вто-
рия етап има осигурени, но 
трябва да бъдат целево 
преведени от „Български 
ВиК холдинг“ EАД на ВиК-
Бургас. За третия етап, за 
който ще се изгради 7 км 
трасе от с. Твърдица до 
ползвателите на с. Димче-
во предстои проектиране, 
вадене на разрешително 
за строеж и осигуряване 
на финансиране, както и 
някои допълнителни адми-
нистративни процедури. 

Областният управител 

получи уверение от Общи-
на Бургас и от ВиК-Бургас 
за бързо придвижване на 
административните проце-
дури по компетентност и 
увери представителите на 
Инициативния комитет, че 
още в началото на следва-
щата работна седмица ще 
придвижи преписката до 
компетентните органи в 
Министерски съвет и „Бъл-
гарски ВиК холдинг" EАД 
за отпускане на финанси-
ране, така че да се при-
ключи с втория етап и да 
се даде възможност за 
стартиране на последния 
трети етап, с който ще се 
изгради водозахранване 
от с. Твърдица до с. Дим-
чево. 

В средата на седмицата 
от Инициативния комитет 
заявиха, че ще затворят 
главния път за Южното 
Черноморие в неделя пре-
ди обед заради проблема.
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Сигналите за шумни мото-
ри продължават. В редакция-
та на „Черноморски фар“, 
който пръв писа по темата, 
постъпи писмо от граждани, 
които продължават да се оп-
лакват от шума на мотори 
нощно време. Това са същи-
те бургазлии, които и преди 
са сезирали институциите, и 
общински съветници от БСП. 
Според тях в града има про-
блем с превишаване на шума 
от превозни средства, които 
или имат модификации по 
тях, или умишлено форсира-
ли машините си. Шумните и 
мощни автомобили също са 
сред нарушителите на нощ-
ната тишина и спокойствие. 
На практика всяка по-права 
и дълга улица в града нощем 
се превръща в своеобразна 

писта за гонки, дрифтове и 
драгове. Глобени нарушите-
ли обаче няма.

Въпросните модификации, 
които гражданите визират, 
всъщност представляват заг-
лушители и прекъсвачи при 
различните видове мотори. 
При чопърите се премахват 
заглушителите за повече 
шум, докато при пистовите 
се премахват прекъсвачите 
за повече скорост, което пак 
води до повече шум. 

„Шумът на моменти преви-
шава максимално допусти-
мите норми, постановени от 
закона, и разстройва здра-
вето на хората. След първия 
подаден сигнал преди година 
не бяха взети мерки за реша-
ване на проблема. Това е 
вторият сигнал, който ви из-
пращаме по същия въпрос. 
За да е улеснена работата на 

институциите, прилагаме ко-
пие от първия сигнал, както и 
от списъка на хора, подписа-
ли се“, пише Красимир 
Петров, представляващ за-

сегнатите бургазлии. 
Писмото е адресирано до 

Община Бургас, Областна 
дирекция на МВР-Бургас, 
МВР-Бургас, сектор „Пътна 

полиция“ и Регионална здрав-
на инспекция – Бургас. 

„Молим за спешни и ефек-
тивни съвместни действия на 
институциите по решаване 

ВИК-Бургас чака пари от държавата 
за водоподаването към Димчево

Европейски градове и 
столици са решили проблема 
със строги мерки и забрани

Инициативен комитет от селото поиска подкрепа от областния 
управител за разрешаване на проблема им с питейната вода

Георги РУСИНОВ

Новият туристически ко-
раб на Община Бургас е 
готов и вече е тестван на 
вода. „Бургус“ още е във 
Варна, където тестовете 
му продължават, обясни-
ха от общинската админи-
страция за „Черноморски 
фар“. Все още няма ясна 
дата кога новият и по-го-
лям кораб ще потегли към 
Бургас. 

Видео, споделено в со-
циалните мрежи, предиз-
вика интерес и заблуди 
мнозина, че корабът пъту-
ва към Бургас от Варна, 
но по суша и предизвиква 
задръствания. Оказа се, 
че това е било снимано по 
време на преместването 
му от корабостроителни-
цата до Пристанище - Ва-
рна.

Новият катамаран е на-

правен по проект на Об-
щина Бургас и ще обслуж-
ва новите туристически 
маршрути в Бургаския за-
лив - остров Света Ана-

стасия, Крайморие, Сара-
фово, Ченгене скеле, къ-
дето вече има изградени 
рибарски пристанища. 

Корабът е с дължина 20 

метра, широчина близо 8 
метра и с капацитет за 
100 пасажери. Средната 
му скорост е 25 киломе-
тра в час, притежава со-

ларна система, която ще 
осигурява 20 процента от 
необходимата енергия на 
кораба. Интелигентна сис-
тема ще дава информация 
за нейното разпределе-

ние за различните апара-
ти. 

Пасажерският салон е 
обзаведен с устройства 
за зареждане на телефо-
ни и безжичен интернет.

Новият туристически кораб на Бургас 
все още е във Варна за тестове
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Вестникът е носител на награ
дата "Св.Константин Кирил Фи
лософ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Георги РУСИНОВ

114 са новите случаи на 
заразени с COVID-19 в об-
ластта, показа справка на 
„Черноморски фар“ в РЗИ-
Бургас. Шестима от тях са 

влезли в болница, но няма 
пациенти в тежко състоя-
ние или реанимация. Об-
що 122-ма се намират в 
ковид отделенията на бол-
ниците в Бургаска област.

Притеснителна обаче е 

смъртността. 8 души са 
починали за едно деноно-
щие. Така общият брой на 
жертвите в областта ста-
ва 1069 души. 

Отново Община Бургас 
е с най-много случаи на 
новозаразените – 59. 

Следват Айтос и Руен с по 
9, Карнобат – 8, Несебър и 
Поморие – 7, Созопол – 5, 
Приморско – 4, Царево и 
Сунгурларе – 2, Средец и 
Камено – 1. Единствено в 
Община Малко Търново 
няма нови заболели.

Общо за област Бургас 
случаите с регистрирани 
положителни проби за 
COVID-19 към момента 
са 28829  лица. Излекува-
ни са 23615 лица. На до-
машно лечение са 4023 
лица. 

Таксата на то
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шум, бургазлии си се жалят
на проблема. Това не касае 
само хората, които сме се 
разписали в тази подписка. 
Знае се, че в целия град има 
сигнали по същия въпрос, 
както и много недоволни, ко-
ито не предприемат нищо. 
Общественото здраве на 
гражданите трябва да стои 
като приоритет за всички 

нас“, завършват писмото си 
гражданите.

Репортерска проверка на 
„Черноморски фар“ показва, 
че в редица европейски дър-
жави отношението към шумо-
замърсителите с превозни 
средства е сериозно. В Гер-
мания например в няколко 
града бе предложено да се 

забрани движението на мо-
тори в празнични дни. Това 
предизвика остра реакция от 
страна на мотористите. 

В Нидерландия са още по-
крайни, като се предвижда 
колите и мотоциклетите на 
бензин и дизел да бъдат заб-
ранени за движение в най-го-
лемия град Амстердам. Това 

трябва да стане факт през 
2030-а. В държавата на лале-
тата водят последователна 
зелена политика. Така на-
пример дори автобусите, ко-
ито изпускат изгорели газове 
ще имат забрана за влизане 
в центъра на града от 2022-а. 

Редиците забрани, които 
вече са факт в европейски 

столици и градове, целят 
предпазването и от шумово 
замърсяване, което доказа-
но вреди на здравето. Имен-
но поради това моторите са 
едни от първите, които полу-
чават забрани за достъп в 
централните градски части. 
Решенията са взимани от 
местните Общински съвети.

114 нови случая на ковид в областта

кРИмИ

мъж заплаши 
момиче с нож и 
я обра в дома ѝ

Полицията в Камено е 
задържала 30-годишен 
криминално проявен 
мъж от Айтос, който 
обрал  23-годишна жена 
от село Кръстина.

Момичето подало сиг-
нал в полицейското 
управление.

Тя се оплакала, че мъж 
от Айтос, когото позна-
вала, е нахлул в дома й, 
заплашил я с нож, след 
което й отнел мобилния 
телефон.

Изпратените на мес-
топрестъплението поли-
цаи са установили и 
задържали извършите-
ля, който се оказал стар 
„клиент“ на полицията.

Извършителят е 
направил пълни само-
признания.

Работата по случая 
продължава, съобщават 
от полицията.

Закопчаха 
осъждан 
кокошкар, 
обрал украинец

Несебърските полицаи 
са установили и задър-
жали крадец, който 
преди около месец е 
обрал  украински граж-
данин, постоянно преби-
ваващ в страната.

Оказало се, че това е 
криминално проявен 
28-годишен мъж от 
несебърското село 
Гильовца, който и друг 
път е осъждан за подоб-
ни деяния.

Кокошкарят е напра-
вил пълни признания и 
върнал откраднатия 
телефон, обявиха от РПУ 
– Несебър.

Тарикат 
чейнчаджия 
пробута на 
молдовец  
стари банкноти

Деянието е извърше-
но на 16 август около 
8.45 ч на алеята пред 
хотел „Кубан“ в к.к 
„Слънчев бряг“.

34-годишен молдо-
вски турист решил да 
обмени 150 евро от ули-
чен чейнчаджия, подви-
заващ се в района.

Впоследствие раз-
брал, че е получил рав-
ностойната сума от 300 
лв., но в изтекли банкно-
ти от стара емисия.

Излъганият чужденец 
подал сигнал в полиция-
та, която бързо устано-
вила и задържала тари-
ката.

Той се оказал 48-годи-
шен несебърлия, в когото  
полицейските служители 
открили още стари банк-
ноти от по 100 и 200 лв.

Измамникът е задър-
жан за 24 часа.

Силвия ШАТЪРОВА

Над 4000 дози ваксини са поставени до този мо-
мент във ваксинационния кабинет в МЦ-2 в ж.к. „Сла-
вейков“, всеки ден от 13 до 15 часа можете да се иму-
низирате с „Пфайзер“ и „Модерна“. Лично управите-
лят на Медицинския център - д-р Атанас Бошев разяс-
нява на пациентите процеса около ваксинирането. 

Голям интерес имаше вчера към него. Повечето бя-
ха български гастербайтери в Германия. Някои от тях 
бързаха да си поставят втората игла - причината е, че 
в чуждата страна за работа и за различни видове уч-
реждения е задължително да си ваксиниран.

В Медицински център - 2  
в ж.к. „Славейков“ са 

поставени над 4000 ваксини

Георги РУСИНОВ

Обвиненият в бру-
талното убийство на 
28-годишния Юмер 
Мехмед – Станимир 
Рагевски се отказа да 
обжалва решението на 
Окръжен съд – Бургас, 
с което бе изпратен в 
ареста до началото на 
делото. Това съобщиха 
от Окръжна прокурату-
ра – Бургас. Заседани-
ето пред Апелативен 
съд – Бургас, в което 
той и адвокатите му ще 
обжалват „задържане-
то под стража“, тряб-
ваше да се състои 
днес. Рагевски обаче е 
решил да се откаже по 
собствена воля. 

Действията му се коменти-
рат с това, че за него по-без-
опасно в момента е да се на-
мира в ареста, отколкото на-
вън или под „домашен арест“, 
където може да се срещне с 
почернените приятели на 28-
годишния младеж, за когото 
се твърди, че е част от група-
та на Митьо Очите. Именно 
една част от тях го посрещна-
ха с викове „убиец“ миналата 
седмица в съда и опитаха да 
се саморазправят с него.

Припомняме, че престъпле-
нието е извършено на 4 ав-

густ, а 2 дни след това прия-
телката на Юмер – Габриела 
го обяви за изчезнал. Трупът 
бе открит разчленен и в чува-
ли край квартал „Долно Езе-
рово“.

По време на разследването 
е установено, че престъпле-
нието е извършено с огне-
стрелно оръжие в жилище, 
собственост на Рагевски. 
След убийството обвиняемият 
е разчленил трупа, използ-
вайки режещ инструмент. Те-
зи действия са извършени в 
рамките на три дни в жилище-
то, където е извършено убий-
ството.

Георги РУСИНОВ

Управителният съвет на 
Синдикалната федерация 
на служителите в МВР из-
лезе с декларация за поли-
цейското насилие от пери-
ода на протестите юли-сеп-
тември 2020-а. Те посоч-
ват, че отчитат оправдано 
високия обществен инте-
рес към действия на слу-
жители в МВР. Най-големи-
ят синдикат в МВР изразя-
ва съжаление за преживя-
ното от засегнатите граж-
дани и декларира дълбоко-
то си убеждение, че в де-
мократична правова дър-
жава е недопустимо да се 
толерира превишаването 
на правомощия от служи-
тели в МВР и подкрепя при-
етата от Народното събра-
ние Декларация във връз-
ка с упражненото полицей-
ско насилие от длъжностни 
лица срещу протестиращи 
граждани в периода юли-
септември 2020 г., но съще-
временно я счита за непъл-
на и едностранчива, докол-
кото по никакъв начин не 
засяга не по-малко брутал-
ните насилствени действия 
на протестиращи граждани 
срещу длъжностни лица.

Ето какво пишат в де- 
кларацията си още от  

СФСМВР:
1. Вън от изразяването 

на естествени човешки 
емоции и преследването 
на конюнктурни политиче-
ски цели, фокусирането 
върху единичен изолиран 
случай не може да гаранти-
ра намаляване на риска от 
бъдещи идентични или 
сходни събития.

2. Добилият широк об-
ществен отзвук случай – 
колкото и болезнен да е и 
за служителите в МВР, и за 
обществото като цяло – е 
до голяма степен просто 
резултат от далеч по-ма-
щабни проблеми, натруп-
вани в Министерството в 
продължение на десетиле-
тия. Спорадичните опити 
за провеждане „на парче“ 
на частични „реформи“ не 
доведоха до решаване на 
тези проблеми, а до тяхно-
то задълбочаване или до 
възникването на нови.

3. Болезнено е необходи-
мо участващите в държав-
ното управление институ-
ции – и преди всичко На-
родното събрание – да 
предприемат необходими-
те мерки, насочени към:

а) задълбочен структу-
рен и функционален ана-
лиз на моментното състоя-
ние на МВР, който да иден-

тифицира проблемите (по 
отношение на численост, 
структура, основни дей-
ности, нормативно, кадро-
во, финансово и материал-
но-техническо обезпечава-
не), ограничаващи възмож-
ностите на Министерство-
то да отговори адекватно 
на очакванията на обще-
ството;

б) създаване на визия 
как трябва да изглежда и 
на какви условия да отго-
варя МВР след мащабна 
реформа, проведена в те-
чение на период от поне 
6-8 години, така че след за-
вършването й да е в състо-
яние пълноценно да защи-
тава интересите на обще-
ството и държавата и пра-
вата на служителите в него 
– Визия „МВР 2030“, под-
крепена от максимално 
широк политически и об-
ществен консенсус;

в) разработване на де-
тайлна програма за рефор-
миране на МВР, като от 
критично важно значение 
е на всеки етап от реали-
зирането й да участват 
представители на граждан-
ското общество, академич-
ната общност и представи-
телните организации на 
служителите в Министер-
ството.

Синдикатът на МВР излезе  
с декларация за полицейското 

насилие от протестите

Обвиненият в 
брутално убийство 
Рагевски не иска  

да излиза от ареста

В събота и неделя ваксинационни пунктове на различни места в града отново 
отварят врати

Страхува ли се от саморазправа?



Георги РУСИНОВ

Жилищното строител-
ство в Бургаска област-
та продължава с ударни 
темпове. Предварителни 
данни на Националния 
статистически инсти-
тут показват, че през 
второто тримесечие на 
2021-а броят на въве-
дените в експлоатация 
жилищни сгради е 96. 
Новопостроените жили-
ща в тях наброяват 608. 
От въведените в експло-
атация новопостроени 
жилищни сгради през 
второто тримесечие на 
2021 година 89.6% са 
със стоманобетонна кон-
струкция и 10.4% с тухле-
на конструкция. Спрямо 

второто тримесечие на 
2020 година сградите се 
увеличават с 1.1%, а жи-
лищата в тях със 141, или 
с 30.2%.

Най-висок е делът на 
новопостроените жили-
ща с две стаи - 44.9%, 
следват тези с три стаи 

- 26.6%, а най-нисък е де-
лът на жилищата с шест 
и повече стаи - 1.3%. 
Данните от НСИ показ-
ват още, че за второто 
тримесечие на 2021-а ед-
ностайните апартамен-
ти, въведени в експло-
атация са 98. За същия 
период през миналата 
година броят им е бил 
78. Двустайните също са 
повече – 273 през второ-
то тримесечие на 2021-а 
и 180 през второто на 
2020-а.

Следващите най-пред-
почитани са тристайни-
те и при тях също се на-
блюдава ръст в строи-
телството. 162 са пусна-
ти в експлоатация през 

второто тримесечие на 
2021-а, 132 за същия пе-
риод на 2020-а. 

При четиристайните 
търсенето вече намаля-
ва, но това е обвързано 
и с цените им. Разликата 
е минимална, но все пак 
готовите през второто 

тримесечие на 2021-а са 
малко повече – 53 сре-
щу 49 за същия период 
на 2020-а. Единствено 
при петстайните апар-
таменти и тези с шест 
стаи и повече има спад в 
строителството им през 
2021-а. Въведени в екс-
плоатация за второто 
тримесечие са 14, дока-
то за същия период на 
2020-а са 15. 13 срещу 8 
е разликата в полза на 
2020-а срещу 2021-а при 
тези с шест стаи и по-
вече. 

Така нагледно се оч-
ертава тенденцията, че 
най-търсени продължа-
ват да са двустайните 
апартаменти. В тях обик-
новено се нанасят млади 
семейства, без деца, или 
с едно малко. Това са 
първи домове за хора-
та, които както практика-

та показва се ползват до 
появата и порастването 
на децата, след което се 
продават и се премина-
ва към вариант тристаен 
или по-голям.

Общата полезна площ 
на всички новопостро-
ени жилища през второ-
то тримесечие на 2021-а 
е 58 069 кв. м, като спря-
мо съответното тримесе-
чие на 2020-а се увелича-
ва с 56.0%. Жилищната 
площ също се увелича-
ва с 59.1% или до 41 426 
кв. м.

Същевременно сред-
ната полезна площ на 
едно новопостроено жи-
лище се увеличава от 
79.7 кв. м през второто 
тримесечие на предход-
ната година на 95.5 кв. м 
през същото тримесечие 
от 2021 година.

Статистическите данни 
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С решение, взето на заседание, проведено на 
11.08.2021 г., на основание чл. 16 от Закона за ко-
операциите, Управителният съвет на ЗПК „НИВА“, 
ЕИК: 812078018, със седалище и адрес на упра-
вление - с. Сърнево, общ. Карнобат, Бургаска об-
ласт се свиква на 11.09.2021 г. от 9.00 часа в с. 
Сърнево, община Карнобат, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 
ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ, при следния 

Дневен реД:
1. Разглеждане на предложение на Управител-

ния съвет за вземане на решение за изключване 
на член-кооператор на ЗПК „Нива“, с. Сърнево, 
обл. Бургас на основание чл. 13, ал.1 от Закона 
на кооперациите - съгласно списък-приложение, 
неразделна част от настоящата покана, в което съ-
щите са посочени поименно.

В приложението са посочени и конкретните на-
рушения на закона и Устава за изключване на 
член-кооператорите, явяващите се и фактически 
основание на предложението.

2. Годишен доклад на Управителния съвет за дей-
ността на кооперацията за 2020 година.

3. Отчетен доклад за дейността на КС за 2020 
година.

4. Годишен финансов отчет на кооперацията за 
2020 година.

5. Приемане на променен и допълнен Устав на 
кооперацията.

Събранието ще се проведе в с. Сърнево, община 
Карнобат, в сградата на Стопанския двор на коопе-
рацията от 9.00 часа на 11.09.2021 година.

Начало на регистрацията на член-кооператорите 
и техните пълномощници за участие в събранието - 
8.00 часа. Край на регистрацията - 8.50 часа.

При липса на кворум за провеждане на редовно 
събрание съгласно чл. 17 от Закона за коопераци-
ите, събранието ще се проведе от 10.00 часа, не-
зависимо от броя на присъстващите. Край на ре-
гистрацията - 9.50 часа.

За участие в Общото събрание пълномощни-
ците на член-кооператори следва да представят 
пред комисията по регистрация надлежно офор-
мено пълномощно за участие и представителство 
на Общото събрание.

Забележка: За участващите в събранието са оси-
гурени индивидуални средства за защита (маски 
за еднократна употреба) с оглед епидемичната об-
становка в страната.

Управителен съвет на ЗПК „нИвА“, с. Сърнево

Списък-приложение за изключване на член-ко-
оператори, на които са изплатени дялови вноски, 
продали и отдали земеделската си земя на дру-
ги фирми:

1. Георги Неделчев Жеков
2. Иван Димов Иванов
3. Йовко Танев Йовков
4. Апостол Георгиев Димитров
5. Радка Димитрова Кънчева
6. Илиян Добрев Димов
7. Йорданка Георгиева Петрова
8. Милка Димова Иванова
9. Марийка Денева Денева
10. Петко Иванов Йорданов
11. Петър Георгиев Желев
12. Янка Атанасова Димова
13. Недко Иванов Недков

ПОКАнА
за свикване на Общо събрание на член-кооператорите на ЗПК „нИвА“, със седалище 

и адрес на управление: с. Сърнево, община Карнобат, Бургаска област

На основание чл.27, ал.1, т.1 от устава на ЗКПУ 
„Нов живот“ гр. Бургас кв.„Лозово“, Управител- 
ният и Контролният съвет свикват РЕДОВНО ОБЩО 
ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 11.09.2021г.
(събота) от 9.00 ч. в двора на Кооперацията при 
следния

Дневен реД:
1. Информация за отпаднали член-коопера-

тори.
Докладва: Председател на УС
2. Отчет за дейността на Управителния съвет 

за 2020г. 
Докладва: Председател на УС
3. Отчет за дейността на Контролния съвет за 

2020г. 
Докладва: Председател на КС

4. Приемане на Годишния финансов отчет на 
Кооперацията за 2020г.

Докладва: Гл. счетоводител
5. Избор на председател на УС. Попълване със-

тава на УС и КС.
6. Вземане на решение за сградния фонд и сто-

панския двор на кооперацията.
7. Други /текущи/.
При липса на кворум на основание чл.28, ал.1, 

т.2 от устава на кооперацията, събранието ще се 
проведе 1 /един/ час по-късно независимо от 
броя на присъстващите член-кооператори на съ-
щото място и при същия дневен ред.

17.08.2021г.  ОТ УС нА КООПерАЦИЯТА 
гр.Бургас

П О К А н А

Двустайните 
апартаменти - 
най-търсени

Районът около Терминала в Меден рудник се пълни с нови сгради

В широкия център на Бургас почти не е останало свободно място от нови сгради



на НСИ за новопостро-
ените жилищни сгради и 
жилища са разработени 
на базата на тримесеч-
на информация, получа-
вана от общинските ад-
министрации.

В обхвата на наблю-
дението се включват 
новопостроените жи-
лищни сгради с одо-
брен приемателен про-
токол обр. 16 или издаде-
но разрешение за полз-
ване съгласно Наредба 
№ 2/31.07.2013 г. на 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството.

Жилищната  площ 
включва площта на ста-
ите за живеене, спални-
те, нишите за спане, сто-
ловете, стаите за днев-
но престояване, стаи-
те, ползвани като работ-
ни кабинети и библиоте-
ки на научни работници, 
гостните, холовете, както 
и площта на кухните над 4 
кв. метра. До 31.12.2018 г. 
площта на кухните с площ 
над 4 кв. м се разглежда 
отделно.

Спомагателната площ 
включва площта на спо-
магателните помещения, 
стаите и кухните с площ 

по-малка от 4 кв. м, вес-
тибюлите с портал и друга 
преграда, коридорите, ан-
третата, баните, тоалетни-
те, килерите, дрешници-
те, другите спомагателни 
помещения (сушилни, пе-
рални, балкони и лоджии), 
независимо от големина-
та на площта им.

Полезната площ на 
жилището представля-
ва сума от жилищната и 
спомагателната площ.

Средната полезна 
площ на жилището е от-
ношение на полезната 
площ към броя на жи-
лищата.
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в областта продължава ударно

Друга интересна тен-
денция, която брокери 
споделят е, че покрай 
коронавируса, стое-
нето вкъщи и възмож-
ностите на определени 
професии да работят от 
дома, е отворило врати-
те масово за нови хора 
в сделките с имотите. 
Наричат ги „диванни“ 
брокери. Те нямат фир-
ми, нямат офиси, правят 
си по един сайт, не пла-
щат за реклама, не на-
емат кадри. На практи-
ка нямат почти никакви 
разходи. Такива хора 
обаче масово пускат 
обяви в опитите си да 
продават имоти, което 
пречи на работата на ли-
цензираните фирми за 
недвижими имоти, които 
коментират, че има нуж-
да от регулация заради 
това ново явление.

„Такива хора работят 
изцяло в сивия сектор. 
Повечето си имат други 
работи, а това със сдел-
ките го правят между 

другото. За да прилъжат 
клиентите, които прода-
ват имотите си, такива 
мними брокери казват, 
че няма да им искат ко-
мисионна, която обаче 
предварително угово-
рена с купувача. Друго, 
което правят е да звънят 
на брокери с оферти, че 
са им намерили купува-
чи за обявените от тях 
апартаменти, като целта 
е да си разделят коми-
сионната. Тази практи-
ка и досега я има, но се 
практикува между коле-
ги, които се познават, а 
не от разни непознати“, 
обясни за „Черноморски 
фар“ адвокат Драгомир 
Ошавков, който обяс-
ни, че е запознат с този 
нов тренд.

Имало хора от всякак-
ви професии, но тези с 
възможност за работа 
от вкъщи преобладава-
ли. Немалко учители, ад-
вокати, счетоводители и 
други заработвали и по 
този начин пари.

Проблемите с русна-
ците и собствеността им 
в България продължава. 
Тъй като имат пречки с 
идването в България, те 
са принудени да прода-
ват ваканционните си 
имоти. Адвокат Драгомир 
Ошавков, който годи-
ни наред работи с ру-
ския пазар при имотните 
сделки коментира пред 
„Черноморски фар“, че 
масово в момента русна-
ците продават и дори се 
мъчат да го правят без да 
идват в България, защо-
то не могат.

„Пазарът е в стагнация. 
Купувачи от Русия почти 
няма. Рублата се обезце-
нява и съответно и цени-
те на имотите им падат. 
Така че излизат много ин-
тересни предложения на 
пазара. Интересно също 
е, че ги купуват българи. 
Има раздвижване и от 
украинци и поляци, ко-
ито купуват апартамен-
ти от руснаци. Българите 
обаче доминират и на-
влизат все по-смело на 
пазара с ваканционните 
комплекси“, обясни ад-
вокатът.

Думите му се потвърж-

дават и от официални 
данни от агенция за не-
движими имоти. Те со-
чат, че пазарът на вакан-
ционни имоти за второто 
тримесечие на 2021 годи-
на е с отново преоблада-
ващо търсене от българи. 
Продължават да бъдат 
най-търсени двустайни-
те апартаменти в диапа-

зона 20 000 – 30 000 евро 
и тристайни до 50 000 -  
60 000 евро, без такса 
поддръжка. 

Цените по Българското 
Черноморие бележат 
скок, като достигат до 1000 
евро/кв.м. Интересът към 
Южното Черноморие, 
като Несебър бележи 
ръст от 55% продажби 

спрямо миналото три-
месечие и 61% повише-
ние спрямо същия пе-
риод миналата годи-
на. Забелязва се тр-
енд за изместване ин-
тереса към Северното 
Черноморие. Търсят се 
и селски къщи в близост 
до морето на цени между  
50 000 – 70 000 евро.

Цените на апартамен-
ти в Бургас продължават 
да скачат спрямо нивата 
си от 2020-а, показа про-
верка на „Черноморски 
фар“. Така например, ако 
до миналата година цена-
та на квадрат за ново жи-
лище в най-големия бурга-
ски комплекс „Меден руд-
ник“ бе средно около 500 
евро, то от тази вече масо-
во е 550 евро. Впечатление 
прави и че цените в новоо-
бразувания център на ком-
плекса са по-скъпи, спря-
мо останалите зони, отчи-
тат брокери. 

Сходни са цените и в 
друг бургаски квартал 
„Сарафово“. Заедно с 
„Меден рудник“, това са 
двете зони, в които стро-
ителството е най-активно. 
В центъра, „Възраждане“, 
„Братя Миладинови“ и 
„Лазур“ офертите рядко 
падат под 100 000 евро за 
двустайни апартаменти. 

Заради поскъпването 
на цените на апартамен-
тите навсякъде се засил-
ва броят на покупките „на 
зелено“, когато строите-
лят продава сравнително 
по-евтино на купувача. Ако 

допреди години този ме-
тод се смяташе за рисков, 
то сега все повече бургаз-
лии предпочитат да заку-
пят апартамент „на зеле-
но“, надявайки се всичко 
да е наред със строител-
ството и да не се стига до 
сценария с Небостъргача 
в Меден рудник, а и други 
по-малки, но незавърше-
ни сгради.

В Бургас се наблюда-
ва и друга интересна тен-
денция. Търсенето за жи-

лищно строителство е го-
лямо. Много е слабо оба-
че що се отнася за биз-
нес сградите и помещени-
ята. От наш източник нау-
чихме, че един от големите 
строителни предприемачи 
в Бургас, в момента обмис-
ля цяла нова сграда, която 
е предвидена за наемане и 
купуване на офиси, да бъде 
преустроена на жилищна. 
Причината – почти никакъв 
интерес от страна на биз-
неса, а локацията е много 

добра. В съседство същият 
строител е издигнал и жи-
лищна сграда, за която се 
говори, че масово е била 
изкупена „на зелено“. 

Споменахме вече, че це-
ните скачат нагоре и това 
променя пазара и тенден-
циите му. Защо обаче това 
се случва, въпреки трудно-
стите покрай COVID-19?

Прeз пocлeднaтa гo-
динa кaтo чe ли пaндeми-
ятa изигрa пo-cкoрo рoля-
тa нa кaтaлизaтoр, oткoл-

кoтo нa cпирaчкa зa пoc-
къпвaнeтo нa имoтитe, и 
в чacтнocт нa жилищaтa. 
Двaтa ocнoвни фaктoрa, 
кoитo oбaчe дoвeдoхa дo 
ръcт ca ниcкитe лихви пo 
ипoтeчнитe зaeми и дрac-
тичнoтo пocкъпвaнe нa 
cтрoитeлнитe мaтeриaли. 
Гoлямa част от pазxодите 
за стpоителство на нови 
сгpади и pемонт се кач-
ват - сpедно 15% е yвели-
чението на стойността на 
pазxодите за стpоителство 

за целия ЕС, кoмeнтирaт 
aнaлизaтoри.

Други фактори са про-
мените в ЗУТ, които пред-
виждат повече общи час-
ти, както и разговорите 
в посока влизане в ев-
розоната, което стимули-
ра инвестициите в имоти. 
Данните за първото три-
месечие сочат ръст в це-
ните на жилищата с 3,2%, 
а спрямо същия период на 
2020-а разликата е 7,5% в 
посока нагоре.

Все повече се купува „на зелено“

Покрай пандемията  
се навъдиха „пишман“ 

брокери

Руснаците разпродават 
ваканционните си имоти

Заради 
високите цени:

Зоната около булевард „Александър Георгиев - Коджакафалията“ се превърна 
в новия районен център



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Янчо НИКОЛОВ

Семинар по проект  „По-
вишаване на обществената 
осведоменост и намалява-
не на морските отпадъци 
за защита на черноморска-
та екосистема“, се проведе 
в Бургас.

 В Семинара участваха 
заинтересовани страни от 
партньорски черноморски 
държави - Румъния, Грузия  
и Турция.

Мащабният проект на те-
риторията на четирите чер-
номорски държави е под-
крепен от съвместната опе-
ративна програма „Черно-
морски басейн- 2014-2020,“ 
и е на стойност 790 000 ев-
ро.

Поради пандемичните 
мерки и ограничения учас-
тниците от Грузия не успяха 
да присъстват на екосеми-
нара.

От българска страна 
участваха организаторите 
от Черноморска мрежа на 
неправителствените орга-
низации, в партньорство с 
Черноморски център за 
екологична информация и 
образование – клон Бургас 
и Народно читалище „Фар 
1946" – Бургас.

Включиха се и предста-
вители, експерти от дър-
жавни институции, местни 
власти, агенции по околна-
та среда, морски и приста-
нищни администрации, 
морски и туристически биз-
неси, преподаватели, мла-
дежи, активисти и предста-
вители на Института по оке-
анология към БАН.

Гостуваха чуждестранни 
специалисти по морско де-
ло от Турския черноморски 
технически университет, 
неправителствената орга-
низация „Маре Нострум“ и 
Институтът за морски из-
следвания и развитие „Гри-
горе Антипа“ от Румъния.

На него те  споделиха ме-
тоди и добри практики за 
работа по проблема с мор-
ските отпадъци и тяхното 
въздействие върху околна-

та среда.
Добре известно е, че над 

80% от твърдите отпадъци в 
морето и крайбрежието по-
стъпват от наземни източ-
ници и действия.

Целта на семинара е, хо-
рата да бъдат информира-
ни и ангажирани в дейност-
та по намаляване на тези 
отпадъци, за опазване на 
морето и крайбрежието. 

За тази цел програмата  
включваше обучение, дис-
кусии и практическа рабо-
та.

На участниците бе демон-
стриран добре приложен 
на практика пример, за 
поддържане на крайбреж-
на ивица и морските води 
на плажа в бургаския квар-
тал „Крайморие“.

Концесионерът, стопа-
нисващ 18 дка плажна иви-
ца - Николай Димитров, е 
създал стройна  организа-
ция, която е отличен при-
мер за отговорно отноше-
ние и прилагане на евро-
пейски практики за чистота 
и екология в района.

Контейнери за битови от-
падъци и разделно събира-
не, артинсталации за  
пластмасови бутилки на 
трите изхода от плажа, как-
то и септични събиратели 
на отходните води, са само 
част от екосистемата, коя-
то е изградил собственикът 
изцяло със свои средства.

Отходните  води се из-
веждат чрез специални 
помпи и се вливат не в мо-
рето, а в канализацията на 
квартала.

Чуждестранните експер-
ти  останаха  възхитени от 
отговорното отношение 

към биоотпадъците – водо-
расли и др., за които е по-
ставен специален контей-
нер, съдържанието  на кой-
то  се предава в специални 
депа, където се обработват 
във вид на тор за земеде-
лието.

„Една завършена верига, 
невероятен пример за 
гражданска и бизнес отго-
ворност“, изразиха възхи-
щението си  чуждестранни-
те гости.

„Все още не сме задъл-
жени да го правим. Ние са-
ми решихме да дадем при-
мер и на другите“, коменти-
ра концесионерът.

Той е на мнение, че  вся-
ко едно усилие и вложени 
средства затова да бъде 
забелязан  добрият при-
мер,  си струва.

Инициативата е подета 
още от 2019 година, като 
всяка година след завърш-
ване на сезона резултатът  

е, 10 кубика пластмаса за 
рециклиране и около 36 ку-
бика водорасли за  нужди-
те на земеделието.

Инсталираната от конце-
сионера септична система 
е дала отлични резултати.

От нейното пускане в 
експлоатация до днес, рав-
носметката е подобряване  
качеството и чистотата на 
морската вода в региона от 
3 до 4 пъти.

„За жалост държавните 
институции не помагат, а 
само пречат, чисто админи-
стративно“, споделя биз-
несменът.

По отношение на морски-
те отпадъци, един важен 
момент е образованието и 
информираността.

Хората трябва да знаят, 
че всички са част от про-
блема, изхвърляйки ги на-
всякъде.

„Можем да опазим окол-
ната среда с едно общо 

усилие, хвърляйки отпадъ-
ците в кошчета и специал-
но предназначените места, 
за да бъдат после рецикли-
рани.

Ходейки на плажа знаем, 
че пак ще идем. С тази раз-
лика, че ще плуваме във во-
ди, без да сме заобиколени 
с пластмасови боклуци,“ 
заяви Анка Герте, коорди-
натор от неправителстве-
ната организация „Маре 
Нострум“- Румъния.

Созополският 
залив - заплашен 
от екокатастрофа

Следващата дестинация, 
която участниците посети-
ха беше Археологическият 
музей в Созопол.

Там се дискутира темата 
за подводната археология 
и вредите, които нанасят 
пластмасовите отпадъци 

върху морските води и ар-
тефактите.

„Градът, който съществу-
ва с морето и от морето по-
вече от 7000 години, е по-
казвал в исторически план 
един природосъобразен, 
екологичен бит.

За жалост днес Созопол-
ският залив е заплашен от 
екологична катастрофа. Дъ-
ното е затлачено с пласт-
маса, а липсата на система 
за циркулация на водата 
при лодкостоянките води 
до заблатяването й.

Всички ние трябва да се 
погрижим, за да решим 
проблема“, призовава ди-
ректорът на музея Димитър 
Недев.

Дискусионната тема е 
предизвикателство и със 
сигурност изразените мне-
ния и демонстрации в рам-
ките на този форум ще бъ-
дат един много сериозен 
принос към определянето 
на целите, ползите и начи-
ните за успешно осъщест-
вяване на проекта.

Отпадъците от морето не 
изчезват, те преминават от 
едно място на друго.

Пазейки чистотата днес, 
ние запазваме бъдещето.

Морето и морският бряг 
не са място за отпадъци.

Добрите примери, които 
семинарът представи на 
участниците са  надежда, 
която  гарантира  добро на-
следство и подражание от 
бъдещите поколения.

В края на семинара всич-
ки  участници отправиха 
призив:

„Чист дом, чиста страна, 
чисто море. Да съхраним 
заедно Черно море!“

Екосеминар за Черно море  
събра експерти от три страни в Бургас
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След всеки летен сезон  
от плажа в Крайморие  
се предават разделно  
10 кубика пластмаса и  
36 кубика водорасли

Концесионерът на плажа в Крайморие Николай Димитров по-
казва контейнера в който се събират водораслите„Рибата“, която „поглъща“ пластмаса

Директорът на Археологическият музей Димитър Недев показа находките, 
разкрити при разкопки около Созопол

Созополският залив - липсата на циркулация води до заблатяването на во-
дата при лодкостоянките



С благословението на 
Сливенския митрополит 
Иоаникий, иконата с чу-
дотворните мощи на све-
ти Ефрем Нови присти-
га тържествено на 21 
август (събота) в 9:00 
часа в храм „Св. св. Ки-
рил и Методий", в Созо-
пол. Светинята ще оста-
не през целия ден за по-
клонение на християни-
те до късно вечерта. От 
20:00 часа в храма ще 
бъде отслужен молебен 
канон пред иконата за 
здраве и душевно спа-
сение.

От 21 часа в Амфитеа-
търа в Созопол ще бъде 
прожектиран и филмът 
за свети Ефрем Нови 
„Светецът светкавица", 
автор е журналистът Ан-

гел Бончев. Лентата раз-
казва за ангелския жи-
вот и дивните чудеса на 
свети Ефрем Нови. Във 
филма участват хора, до-
коснати от светеца свет-
кавица, както наричат 
свети Ефрем в Гърция 
и Румъния. В „Светецът 
светкавица" са засне-
ти личните истории на 
хора, случили се през 
годините за изцеления 
от ракови заболявания, 
връщане към живота на 
едно мъртво в утробата 
на майка му бебе, въз-
становяване от психиче-
ско заболяване на една 
българка, която преди 
това се е опитала да се 
самоубие.
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„Аполония“ 2021 с още 
по-удивителна програма
Поли Генова, Стефан Вълдобрев, P.I.F. и Александрина 
Пендачанска са само част от талантливите творци,  

които ще зарадват публиката на фестивала

Във връзка със зачестилите случаи на разлепване на афиши, рекла-
ми и други материали по дървета, сгради и контейнери за отпадъци, 
Община Созопол уведомява всички лица, че съгласно действаща 
Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на тери-
торията на община Созопол е забранено:

- Действия и прояви, с които се замърсяват или повреж-
дат улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зе-
лени площи, осветителни тела, афишни места, декоративни 
елементи, пътни съоръжения и принадлежности на улична-
та, пътната и алейната мрежа (знаци, табели, ограждения, 
пейки и други);

- Разлепването на съобщения, афиши и агитационни мате-
риали извън определените за целта места;

- Облепването на сградите с афиши, съобщения, реклами 
и други материали;

- Повреждането на паметници, скулптурни групи и памет-
ни плочи;

- Писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната 
част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и 
пътните съоръжения.

Нарушението на забраните се наказва с глоба до 200 лв. и/или 
имуществена санкция в размер до 500 лв.

Нерегламентираното разлепване 
на афиши ще се санкционира

От 30 август до 6 септем-
ври ще се проведе тради-
ционният фестивал „Праз-
ници на изкуствата „Апо-
лония”, който вече 37 годи-
ни се организира от Фон-
дация „Аполония“ и Общи-
на Созопол. Многобройни-
те почитатели ще бъдат за-
радвани от събраните на 
едно място обичани бъл-
гарски изпълнители, пи-
сатели, актьори, творци. 
Официалното откриване 
на фестивала ще бъде на 
30 август от 20:30 часа на 
Летния театър с концерт на 
Камерния ансамбъл „Со-
фийски солисти“ под дири-
гентството на Пламен Джу-
ров, със солист младата 
цигуларка Лия Петрова. 

Продължава на стр. 4

Четете на стр. 3

След успешното пър-
во издание на Нацио-
налния фолклорен фес-
тивал „Фолклорни рит-
ми” в края на юни, в кой-
то се включиха 15 със-
тава от цяла България и 
успяха да разтуптят гра-
да в ритъма на фолкло-
ра с дефиле из старин-
ните улички, общо хоро 
на площада и впечатля-
ващи представяния на 
сцена, идва ред и на за-
ключителното меропри-
ятие за 2021 година.

Продължава на стр. 3

„Фолклорни ритми“ 
с втори етап в Созопол

Чудотворната икона  
с мощите на свети Ефрем 

Нови идва в Созопол

Продължава на стр. 2



Множество чудеса се слу-
чиха и в България на мес-
тата, където иконата беше 
изложена за поклоне-
ние. Миналата седмица 
иконата беше изложе-
на в Черноморец, къде-
то трима души дойдоха, 
за да благодарят на све-
ти Ефрем за мигновени чу-
деса, случили им се след като 
са се помолили пред иконата.

Ж е н а 
от София на име 

Бойка Велинова, разказа за 
това, че същата сутрин е до-
шла в храма да се помоли на 
свети Ефрем за работа, тъй 
като е била съкратена през 
февруари. Няколко часа по-
късно не само й предлагат 
работа по телефона, но и й 
дават възможност да избира 
между две длъжности. За бла-
годарност, жената остави да-
рение на иконата, както и по-
ложи цветя върху нея.

Хиляди са чудесата, след 
молитва пред иконата на све-
ти Ефрем Нови, като те се 
случват всеки ден. Затова, 
той е наречен Светеца свет-
кавица.

В момента се събират сви-
детелства за чудеса на свети 
Ефрем Нови, като те ще на-
мерят място в новото изда-
ние на книгата, посветена на 
него. Автор на детската кни-
га за свети Ефрем, книгата за 
възрастни и филма са дело на 
журналиста Ангел Бончев.

Събитието се провежда с 
изключителната подкрепа на 
Община Созопол.
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Чудотворната икона  

с мощите на свети Ефрем 
Нови идва в Созопол

З А П О В Е Д
№ 8-Z-891 / 12.08.2021г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от За-
кона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, във връзка със Запо-
вед РД-01-646/29.07.2021г. и Заповед РД-01-
647/29.07.2021г. на Министерството на здраве-
опазването

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам следните противоепидемични мер-

ки на територията на Община Созопол, считано от 
01.08.2021г. до 31.08.2021г.

1. Всички работодатели и органи по назнача-
ване организират провеждането на противоепи-
демични мерки в работните помещения, както 
следва: 

а) редовно проветряване и дезинфекция съ-
гласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 на 
Заповед РД-01-646/29.07.2021г на МЗ;

б) недопускане до работните помещения на лица 
с прояви на остри респираторни болести (повише-
на температура, кашлица, затруднено дишане, за-
губа на обонянието, нарушение или загуба на вку-
са и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигие-
на на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 
№ 2 на Заповед РД-01-646/29.07.2021г на МЗ и 
осигуряване на сапун и вода и дезинфектант; 

г) създаване на организация, която да осигури 
физическа дистанция между лицата най-малко от 
1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна 
маска за лице; 

д) осигуряване на лични предпазни средства на 
персонала в зависимост от спецификата на работа 
и оценката на риска на работното място (защитна 
маска за лице, шлем, ръкавици и др.). 

2. Всички работодатели и органи по назначава-
не осигуряват защитни маски за лице за работни-
ци и служители, които изпълняват служебните си 
задължения на открито при невъзможност за спаз-
ване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. При непосредствено обслужване на клиен-
ти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра 
е задължително използването на защитна маска 
за лице. По изключение се допуска обслужване 
на клиенти без защитна маска за лице, когато са 
осигурени механични прегради от стъкло или друг 
прозрачен материал, позволяващ влажно почист-
ване или дезинфекция. 

4. Всички физически и юридически лица, които 
са собственици или управляват

обекти с обществено предназначение, търгов-
ски или други обекти, които предоставят услуги на 
гражданите, освен мерките по т. 1 – 3, прилагат и 
следните противоепидемични мерки: 

а) организират дейността си по начин, който 
осигурява спазването на дистанция най-малко от 
1,5 м. между лицата, на които се предоставят съ-

ответните услуги в помещенията и прилежащите 
към тях площи на открито; 

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на 
обекта; 

в) създават организация за контрол на входа на 
обекта по отношение броя на влизащите лица и но-
сенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни 
табели или информират по друг начин потреби-
телите на услуги за задължението за спазване на 
физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене 
на защитни маски на лицето при посещението на 
съответния обект. 

5. Лицата, предоставящи административни и 
други услуги на граждани да използват средствата 
на информационните и комуникационните техно-
логии и при възможност да предоставят съответ-
ните услуги в електронна среда. 

6. Всички лица, когато се намират в закрити об-
ществени места, в т. ч. транспортни средства за 
обществен превоз, лечебни и здравни заведения, 
аптеки, оптики, национални центрове по пробле-
мите на общественото здраве, административни 
учреждения и други места, в които се обслужват 
или имат достъп гражданите, автогари, летища, 
търговски обекти, църкви, манастири, храмове, 
музеи и др., са длъжни да имат поставена защит-
на маска за лице за еднократна или многократна 
употреба, която се използва съгласно препо-
ръките в Приложение № 3 на Заповед РД-01-
646/29.07.2021г на МЗ;

7. Всички лица, когато се намират на открити 
обществени места, на които има струпване на 
хора и невъзможност за спазване на физическа 
дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена 
защитна маска за лице за еднократна или мно-
гократна употреба, която се използва съгласно 
препоръките в Приложение № 3 на Заповед РД-
01-646/29.07.2021г на МЗ;

8. Изключение от задължението по т. 6 и 7 се 
допуска за: 

а) клиентите в местата за хранене и в питейните 
заведения, когато се допускат посещенията в тях; 

б) спортуващите на открито и закрито за време-
то на физическата дейност; 

в) участниците в конгресно-конферентни меро-
приятия, брифинги, пресконференции и семинари 
по време на изказване (лекция, презентация и др.) 
при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от 
останалите участници; 

г) децата до 6 годишна възраст. 
9. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са мес-

тата, които са достъпни за гражданите и/или са 
предназначени за обществено ползване. 

10. Противоепидемичната мярка за спазване на 

физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разсто-
яние между лица, които не са от едно семейство/
домакинство се прилага и за всички лица, които 
се намират на открити обществени места.

II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са 
задължителни за прилагане от всички работодате-
ли/органи по назначаване и физически и юриди-
чески лица, които са собственици или управляват 
обекти с обществено предназначение, търговски 
или други обекти, които предоставят услуги на 
гражданите, както и за организаторите на масови 
мероприятия, независимо от техния характер. 

III. Работодателите, органите по назначава-
не и физическите юридическите лица, които са 
собственици или управляват обекти с обществе-
но предназначение, търговски или други обекти, 
които предоставят услуги на гражданите, може да 
допуснат изключение от изискването за носене на 
защитна маска за работниците/служителите, кои-
то са ваксинирани срещу COVID-19. 

IV. По смисъла на тази заповед за „ваксиниран 
срещу COVID-19“ се приема лице със завършен 
ваксинационен курс срещу COVID-19, удостовере-
но с Цифров COVID сертификат на ЕС за вакси-
нация и преминал 14-дневен период, считано от 
датата на поставяне на последната доза. 

V. Лицата по т. II са отговорни за организиране 
на прилагането и изпълнението на въведените с 
тази заповед противоепидемични мерки. 

VI. Провеждането на присъствени групови заня-
тия в обучителни центрове и школи, организирани 
от юридически и физически лица се допуска при 
спазване на физическа дистанция от най-малко 
1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена 
на ръцете, редовно проветряване на всеки час и 
дезинфекция. 

1. Посещенията в детски центрове, клубове и 
други, предоставящи организирани групови услуги 
за деца се допускат при използване на не повече 
от 50% от капацитета на помещението и носене на 
защитни маски за лице от персонала. 

2. Провеждането на конгресно-конферентни ме-
роприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбил-
динги, изложения и други обществени мероприя-
тия в присъствена форма се допуска при използ-
ване на не повече от 50% от капацитета на поме-
щението, в което се

провеждат, при спазване на физическа дис-
танция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни 
маски за лице от всички участници. 

3. Провеждането на културни и развлекателни 
мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови 
представления, сценични прояви, концерти, му-
зеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, 
творческото и музикално изкуство) се допуска при 

използване на не повече от 50% от капацитета на 
помещенията, спазване на физическа дистанция 
от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за 
лице и използване само на седящи места (за кон-
церти, фестивали, театри, циркови представления 
и други сценични прояви). 

4. Провеждането на спортни състезания с пуб-
лика се допуска при заемане на не повече от 50% 
от местата, спазване на физическа дистанция от 
най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за 
лице. 

5. Посещенията на фитнес центрове, спортни 
зали и клубове, плувни басейни и комплекси, 
балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА 
центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични 
центрове се допуска при използване на не повече 
от 50% от капацитета им и спазване на физическа 
дистанция от най-малко 1.5 м. 

6. Посещенията в заведенията за хранене и 
развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за 
туризма, игралните зали и казина се допускат при 
използване на не повече от 50% от капацитета им 
и носене на защитни маски за лице от персона-
ла. 

7. Всички физически и юридически лица, които 
са собственици или управляват търговски, адми-
нистративни или други обекти, които предоставят 
услуги на гражданите, създават организация за 
контрол на броя на клиентите в съответния обект, 
като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. 

8. На всички пазари, тържища и базари се 
създава организация за еднопосочно движение 
и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. 
между посетителите. Работещите и посетителите 
са длъжни да носят защитна маска за лице. 

9. Работодателите и органите по назначаване 
да организират работния процес на работниците/
служителите в дистанционна форма (работа от 
разстояние/надомна работа), където е възможно, 
като допускат присъствена работа на най-много 
50% от персонала.

10. В специализираните институции за предос-
тавяне на социални услуги и такива за социални 
услуги от резидентен тип за деца и възрастни се 
допускат посещения на външни лица по изключе-
ние и по преценка на директора на институцията 
при спазване на въведените противоепидемични 
мерки и представяне на декларация от посети-
теля, че не е в контакт със заразно болни, няма 
признаци на остро респираторно заболяване и ще 
спазва въведените противоепидемични мерки на 
територията на институцията. Ограничението не се 
отнася за контролните органи при осъществяване 
на контролната им дейност. 

VII. Заповедта влиза в сила от 1.08.2021 г. 
VIII.Заповедта да се публикува на интернет 

страницата на Община Созопол за сведение и из-
пълнение. 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ /п/
Кмет на община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1
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Само няколко дни оста-
ват на разположение за лю-
бителите на фотографията и 
пленените от магията, наре-
чена Созопол, да разгледат 
въздействащите кадри.

Впечатляващата самосто-
ятелна фотоизложба, раз-
положена в сърцето на ста-
рия град, е на созополчани-
на Габриел Генчев или как-
то той сам описва себе си 
– „пътешественик, обичащ 
да разказва за личните си 
приключения и преживява-
ния през призмата на сво-

ята креативност”.
Именно той бе победите-

лят във фотоконкурса, ор-
ганизиран от Община Со-
зопол, „Уловени мигове от 
созополско око”, а него-
вите кадри категорично му 
отредиха и високото отли-
чие „Почетен знак“ от Пре-
зидента на Република Бъл-
гария, което му бе връчено 
лично от Румен Радев на 
празника на града 17 юли.

„Моята страст е не само 
запечатването на красив 
кадър, а и възможността 

да пътувам, за да срещам 
всички онези интересни 
хора и невероятната при-
рода, която ги заобикаля”, 
коментира авторът и допъл-
ва „вярвам, че именно тази 
страст ми помага да създа-
вам значими и ангажиращи 
вниманието истории, които 
да вдъхновяват хората, раз-
гръщайки сетивата им за 
пътешествия по света”. 

С тази изложба фотогра-
фът Габриел и организато-
рът Община Созопол целят 
да провокират всеки един 

минувач – местен жител или 
гост, да отвори сетивата си 
за онова магнетично оба-
яние, което древният град 
притежава.

Не пропускайте възмож-
ността да погледнете през 
обектива на Габриел и да 
се докоснете до очарова-
нието на вечния град! Фо-
тоизложбата „Созопол - 
вълшебството на митичния 
град“ ще бъде разположена 
на площад „Хан Крум” пред 
Летен театър „Аполония” до 
23 август. 

Потопихте ли се в морето от изкуство на Габриел? Ако отговорът е НЕ, 
то побързайте, защото това ще бъде възможно само до 23 август

Информационен сайт на ГДПБЗН

Знаете ли, че 35 % от територията 
на България са гори и страната ни е 
на трето място в Европа по биоло-
гично разнообразие. За една годи-
на горските масиви обработват над 
10 500 000  тона  въглероден  диок-

сид  и  ни  даряват  със  7 300 000  
тона кислород. Средната скорост на 
пожарите в природата е 22.5 км/ч и 
за минути може да обхване огро-
мни площи.

Пожарите в природата са явле-
ния, които засягат горския и полски 
фонд, блата, мочурища, както и ви-

соките части на планините с предим-
но нискостеблена растителност. Те 
често са неконтролируеми и оказват 
негативно въздействие върху екоси-
стема. Пожарите в природата неряд-
ко водят и до човешки жертви.

Да îïаçèì гîðèтå îт ïîæаð! 
Да ñïаñèì ïðèðîäата!

„Созопол - вълшебството на митичния град“

Да опазим горите от пожар!

ÑЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Со-
циално подпома-
гане” – Созопол   
уведомява граж-
даните, че  целе-
ва помощ за ото-
пление   по реда 
на  Наредба №РД 
07-5 от 16.05.2008 
г. за отоплителен 
сезон 2021/2022 г.  
ще бъде изплащана в съответствие с регламента на чл.5, 
ал.2, т.1 от Наредбата, т.е.

- çа ìåñåцèтå íîåìвðè è äåêåìвðè 2021 г. - не по- 
късно от края на месеца, следващ месеца на издаване 
на заповедта, с която е отпусната помощта;

- çа ìåñåцèтå яíуаðè, фåвðуаðè è ìаðт 2022 г.- до 
31 януари на следващата 2022 година.

За ïîвå÷å èíфîðìацèя å íåîáхîäèìî äа ñå îáъð-
íåтå êъì ñîцèаëíèя ðаáîтíèê ïî ðаéîí èëè íа тåë:  
0550/ 2-24-19 - çа îáùèíа Ñîçîïîë, 0550/3-27-51 
çа îáùèíа Пðèìîðñêî

Фестивалът за втора 
поредна година е вклю-
чен в Културния календар 
на Община Созопол, а не-
гов организатор е Мод-
на къща „Перлита“ - про-
изводител на народни но-
сии и сценични костюми 
с подкрепата на Община 
Созопол.

Мероприятието има за 
цел популяризирането на 
българския фолклор, съз-
даване на приятелства 
между самодейци от ця-
лата страна. Фестивална-

та програма е на една от 
най-атрактивните сцени 
на Черноморието – Летен 
театър Созопол, който съ-
бира многобройна публи-
ка от цял свят. 

В програмата отново ще 
участват танцови, певче-
ски и инструментални фол-
клорни състави и групи за 
обработен и традиционен 
фолклор без възрастови 
ограничения.

Насладете се на тради-
ционните български песни 
и танци – 23 август, точно 
в 19:30 часа, на Летен теа-
тър „Аполония“.

„Фолклорни ритми“  
с втори етап в Созопол

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1



Изкуството на ансам-
бъла, който тази годи-
на чества 60 години от 
своето създаване, се 
оценява високо как-
то в България, така и 
зад граница, музикан-
тите са добре позна-
ти в Европа, САЩ, Ка-
нада и Япония. В исто-
рията им има поредица 
турнета, в които за два 
месеца са изнесли око-
ло 40 концерта пред над 
30000 слушатели.  Пуб-
ликата на „Аполония” 
ще има възможността 
да се наслади на раз-
нообразната програ-
ма, която включва твор-
би от Телеман, Масне, 
Холст, Сен-Санс, Бар-
ток.

На следващия ден 
зрителите ще бъдат впе-
чатлени от концерт на 
„Джаз секстет“, посве-
тен на 100 години На-
ционална музикална 
академия „Проф. Пан-
чо Владигеров“, инсти-
тутът, който дава осно-
вен принос в изграж-
дането на българска-
та музикална култу-
ра. Участие в концер-

та ще вземат Миха-
ил Йосифов – тромпет, 
Александрос Красидис 
– саксофон, Красимир 
Зафиров -  китара, Ни-
колай Костадинов – пи-
ано, Калина Андреева – 
контрабас, Ивайло Ма-
нев – барабани.

В програмата на таз-
годишното издание на 
Празниците на изку-
ствата ще се включат 
също едни от най-ус-
пешните съвременни 
поп и рок музиканти, 
като група „Фондация-
та“, Поли Генова, Сте-
фан Вълдобрев и „Оби-
чайните заподозрени“. 
Група P.I.F заедно с 
Влади Ампов - Графа и 
Дичо ще имат специа-
лен концерт на 2 сеп-
тември в памет на та-
лантливия вокалист на 
групата Димо Стоянов, 
който почина наско-
ро,  определян от всич-
ки около него като все-
отдаен музикант, без-
резервно вярващ и под-
крепящ младите.

Почитателите на бъл-
гарското кино ще имат 
невероятната възмож-
ност по време на „Апо-

лония 2021“ да гледат 
продукции като „Уро-
ци по немски” на Па-
вел Веснаков, „Февру-
ари” с режисьор Ка-
мен Калев, „Блаженият” 
на Станимир Трифонов, 
„Късата Клечка” на Ди-
митър Петков и други, 
а почитателите на теа-
търа ще могат да се на-
сладят на трагикомич-
ния моноспектакъл на 
Валери Йорданов „Ка-
раконджул” с режисьор 
Стоян Радев, който е по 
разказа „Дервишово 
семе” на Николай Хай-
тов. Изнесени ще бъ-
дат още постановките 
„Свободно падащи ис-
тории”, „Мъжка задуш-
ница” и други.

Празниците на изку-
ствата „Аполония” ще 
изненадат и с уникал-
ни майсторски класове 
по творческо писане на 
един от най-разпозна-
ваемите български пи-
сатели Георги Госпо-
динов и по оперно пе-
ене на великолепната 
Александрина Пенда-
чанска, която дебюти-
ра на 17-годишна въз-
раст с ролята на Вио-

лета в Травиата на Вер-
ди, а на 19 вече пече-
ли няколко грандиозни 
конкурса. Двете съби-
тия ще позволят на из-
браните участници да 
се докоснат до магия-
та на изкуството и да 
научат от първо лице 
тайните на творческо-
то писане и оперното 
пеене. Представянето 
на участниците в май-
сторския клас на Геор-
ги Господинов ще бъде 
на 5 септември, а на 
Александрина Пенда-
чанска - ден след това, 
на 6 септември от 19:00 
часа. 

По време на „Аполо-
ния 2021“ посетителите 
ще могат да се насладят 

и на десетки нови книги, 
сред които Absolvo te на 
получилия тази година 
Европейска награда за 
литература Георги Бър-
даров, „Опашката" на 
Захари Карабашлиев, 
„Чудна лятна нощ" на 
Яна Борисова, „Мисия 
Туран" на Алек Попов, 
„Към езерото" на Капка 
Касабова и други. 

Цялата програма 
може да видите на www.
apollonia.bg, а билетите 
са в продажба в мрежа-
та на EVENTIM.

Всички събития от 
програмата на фести-
вала ще се проведат 
на открито и при спаз-
ване на всички здрав-
ни мерки.

20 АВГУÑТ 2021 ×фÑî çî ïîëñтð.4
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„Аполония“ 2021 с още 
по-удивителна програма
Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

Вåñтíèê „Ñîçîïîë” èçëèçа ïðåç ñåäìèца в ïåтъê.

Рåäаêтîð: Маðèя Наéäåíîва, тåë.: 0550 2 57 04, 

e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

В над двайсетгодишната си история P.I.F. се наложиха като една от водещите групи в българската му-
зика, записаха пет албума и оставиха дълбока диря с песни като „Колело“, „Приказка“, „Невидимо дете“, 
„Вали“

Александрина Пендачанска е една от най-извест-
ните български оперни певици. Номинирана е три 
пъти за награди „Грами" и се превъплъщава в над 
70 роли за 30 години на сцената

Очаква се кметът Тихомир Янакиев да открие и тазгодишното издание на 
„Празниците на изкуствата“. Снимка: откриване през 2020 година

Поли Генова е сред най-актуалните и успешни изпълнители у нас. Представяла е два пъти страната ни 
на конкурса „Евровизия“ – през 2011 и 2016, като втория път се класира на рекордното четвърто място
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ЛегендИ
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Стела ВаСиЛЕВа

Вицеадмирал и командир на 
24-ти пехотен полк става свиде-
тел на катастрофата, при която 
загива легендата на българския 
спорт – Георги Аспарухов Гунди. 
По странно стечение на обстоя-
телствата той се оказва в един ав-
томобил с най-добрия футболист 
на България за ХХ век Гунди и 
двукрaтния шaмпиoн нa cтрaнaтa 
прeз 1964 и 1970 година Котето, и 
по думите му с тях е инсценирана 
от Държавна сигурност катастро-
фа, а той се спасява от нея.

Димитър Петков Тошков – Си-
раковски е вицеадмирал от Воен-
номорски сили. Роден на 21 ав-
густ 1929 година в село Малорад, 
Оряховско, сега Врачанско. Жи-
вее в Бургас. Навремето отказва 
да бъде част от „Г14”, както вед-
нага пояснява възрастният джен-
тълмен с безупречно възпитание 
и обноски. През 1990 година той 
отказва да даде пари за държа-
вен преврат на „Г13”.

Животът му е пълен с мъчения, 
борба и политически брожения, 
които го отвеждат даже не къде 
да е, а в Рим, за да стане свиде-
тел на преврата на самия Мусо-
лини...

Участвал е още като 15-16-годи-
шен като доброволец по време на 
Втората световна война, два пъти 
се моли да отиде на фронта, но 
заради възрастта му - не го взе-
мат, един от полковниците реша-
ва да си затвори очите и го запис-
ва, преди това минава през пар-
тизански лагери.

През последните три месеца от 
войната е бил издигнат за коман-
дир на 24-ти пехотен Черномор-
ски бургаски полк.

След 9 септември се оказва по 
софийски арести, бой и мъчения 
изплуват в спомените на полити-
ческия затворник. „Намразих ко-
мунизма по време на войната“, 
казва Сираковски.

От ареста го изкарват хора на 

Държавна сигурност и го вземат 
с кола. Вкарват го по-късно в тази 
на двамата футболисти – Георги 
Аспарухов- Гунди и Никола Ко-
тков-Котето. Заедно с него пъ-
тува и трети човек, пътували за 
Враца. Колата се шофира от са-
мия Гунди.

Автомобилът им трябва да се 
блъсне в „аварирал“ на среда-
та на пътя камион, твърди Сира-
ковски.

Минути преди катастрофата Ге-
орги Аспарухов му дава да пие 
коняк „Плиска” и се обръща към 
него с думите: „Момче, ние отива-
ме да загинем за България. Има 
нарочно катастрофирал долу в 
подножието, по средата на плат-
ното, камион, в който трябва да 
се блъснем. Ние сме съгласни на 
тази смърт, защото от ЦК ни каз-
ват, че не заслужаваме да живе-
ем. Ако не сме съгласни да за-
гинем в катастрофа, ще ни хвър-
лят живи на змии и какво ли още 
не. И това е защото не слушахме 
Политбюро, да не вкарваме го-
лове, така както са наредили от 
партията”. 

На него му дават 200 хиляди 

лева, за да подпомогне 
Врачанския отбор. „Ти, 
мойто момче, трябва да 
разкажеш за нас!”, за-
ръчва му още Гунди и го 
пуска да излезе от авто-
мобила.

15 минути по-късно 
вижда смазания авто-
мобил на двамата фут-
болисти.

Сираковски ходи къде 
ли не по редакции, никой 
не смеел да разкаже ис-
тината за смъртта на Гун-
ди, която по думите му е 
вследствие, че не са се 
подчинили на ЦК на Пар-
тията да играят уредени 
мачове. 

Среща се със съпруга-
та на Гунди и й разказва 
как е загинал нейният не-
прежалим мъж-мечта... 
Тази година на 30 юни 
се навършиха 50 години 
от смъртта на Георги Ас-
парухов, който е обявен 
посмъртно за най-добър 
футболист на България 
за ХХ век. Но иначе е 

осъден да плати кръвнина на 3-ия 
човек, загинал в зверската ката-
строфа. Митове са се носили как-
ви пари има, а той е имал спесте-
ни само 650 лева и заплата от 150 
лева, въпреки че са му предлага-
ни буквално торби с пари в чуж-
бина, които той отказва, верен 
на любимия „Левски” и България. 
Дори партията връща почернена-
та му съпруга с малкия Андрей от 
Троянския манастир, за да й дър-
жи сметка защо е „наредила” на 
Синода да извършат заупокойна 
молитва в манастирите... 

Връща се в София, живее на 
квартира. Обиколил е всички за-
твори в България. Арестуван е бил 
в Главноследственото управле-
ние. Чувал е неведнъж дежурната 
фраза: „Ти си престъпник”. Сле-
дователите се сменяли и разпи-

тите продължавали по 23 часа на 
денонощие, при адски мъки и уни-
жения. 10 дни след това го слагат 
на табуретка. И го питат: „Как сте 
вие? Я се приближи, че нещо не-
довиждам!”. Чувал е какви ли не 
цинизми и обиди. „Ако не си при-
зная това, което искат от мен, ще 
бъда убит и застрелян”, казва Си-
раковски.

* * *
По-късно се мести в Бяла Сла-

тина, в село Борован, завършва 
гимназия, завършва Военната 
академия и става морски офицер. 
Изпращат го в Ленинград, където 
е произведен за контраадмирал. 
С преврата, който стана 90-а го-
дина, го вземат отново в ДС. Каз-
ват му, че е определен да напра-
ви контрапреврат с „Г14”. 

Нa 30 юни 1971 година 
при кaтacтрoфa c кoлa в 
прoхoдa „Витиня” зaгивaт 
лeгeндaрнитe футбoлиcти 
oт oтбoрa „Лeвcки” Гeoрги 
Acпaрухoв и Никoлa Кoт-
кoв. Инцидeнтът cтaвa нa 
52-рия килoмeтър oт Co-
фия в 11.30 часа. Нa път зa 
Врaцa кoлaтa им ce зaбивa 
в кaмиoн c рeмaркe, кoйтo 
пътувa към cтoлицaтa.

Нa 30 юни към 9.30 часа 
Гунди приcтигa нa cтaдиoн 
„Лeвcки” в квартал „Пoду-
янe”, къдeтo зaпoчвa трe-
нирoвкaтa нa oтбoрa. Кa-
питaнът oбaчe нямa дa иг-
рae, зaщoтo e нaкaзaн. 
В прeдишния мaч, кoй-
тo e c ЦCКA, тoй e cри-
тaн oт Плaмeн Янкoв. Пaд-
нaл нa зeмятa, Гунди му 
пocягa c крaк и cъдиятa 
гoни и двaмaтa. Дългo прe-
ди тoвa e дoшлa пoкaнa 
oт Врaцa двaмaтa c Кoт-
кoв дa учacтвaт в юбилeй-
ния мaч пo cлучaй 50-гo-
дишнинaтa нa тaмoшния 
„Бoтeв”. Гунди нe мoжe дa 
oткaжe и двaмaтa c Кoткoв 
рeшaвaт дa увaжaт мoл-

бaтa нa врaчaни.
Уcмихнaти - Acпaрухoв c 

тъмнocиня cпoртнa блузa, 
a Кoткoв в eлeгaнтeн кoc-
тюм c врaтoвръзкa, ce 
кaчвaт в бeжoвoтo „Aлфa 
Рoмeo”. Нa бeнзинocтaн-
циятa при Витиня нeпoзнaт 
мъж ги мoли дa гo кaчaт и 
Acпaрухoв ce cъглacявa и 
тръгвaт.

Пo нaдoлнищeтo cлeд 
пocлeдния зaвoй нa oкoлo 
150 метра oт cтрaничния 
път изскaчa тoвaрeн ЗИЛ 
c тeжкo рeмaркe, кoйтo 
прeпрeчвa фaтaлнo глaв-
ния път. Вcичкo прoтичa 
мълниeнocнo. Acпaрухoв 
нaтиcкa дoкрaй cпирaч-
кaтa и aлфaтa ocтaвя цeли 
30 метра cлeди oт гумитe, 
нo рaзcтoяниeтo нe cтигa. 
Cрeднaтa чacт нa купeтo 
ce зaбивa в рeзeрвoaрa нa 
тeжкaтa мaшинa. По кoлaтa 
плиcвa бeнзин и ce въз-
плaмeнявa. Никoй нe уcпя-
вa дa пoмoгнe - нитo шoфьo-
рът нa тoвaрнaтa кoлa, нитo 
приcтигнaлитe c други кoли 
хoрa. Кoлaтa и пътницитe в 
нeя изгaрят.

Гeoрги Acпaрухoв - Гун-
ди e нaричaн „Лeгeндaтa нa 
„Лeвcки”". Рoдeн в Coфия 
прeз 1943 година. Дeбютирa 
в „Лeвcки” прeз 1960 годи-
на. C „Лeвcки” пeчeли три 
шaмпиoнcки титли: прeз 
1965, 1968 и 1970 г. и чeти-
ри купи нa cтрaнaтa: прeз 
1962, 1967, 1970 и 1971 г. 
Прeз ceзoн 1964/65 вкaр-
вa 27 гoлa зa „Лeвcки”, c 
кoитo cтaвa гoлмaйcтoр нa 
cтрaнaтa зa ceзoнa.

никoлa Кoткoв e eднa oт 
лeгeндитe нa „Лoкoмoтив Co-
фия”. Рoдeн прeз 1938 годи-

на в Coфия. Двукрaтeн шaм-
пиoн нa cтрaнaтa прeз 1964 
година c „Лoкoмoтив” и прeз 
1970 година c „Лeвcки”. Нocи-
тeл нa Купaтa нa Cъвeтcкaтa 
aрмия прeз 1970 и 1971 годи-
на c „Лeвcки”. Прeз ceзoн 
1967/68 oтбeлязвa 28 гoлa, 
нo ocтaвa втoри cлeд Пeтър 
Жeкoв oт „Бeрoe”, кoйтo 
вкaрвa 31 гoлa.

Пoгрeбeниeтo нa Гунди и 
Кoткoв ce прeвръщa в дeн 
зa вceнaрoдeн трaур. Пo 
нeoфициaлни дaнни нaд  
550 000 души ce cбoгувaт зa-
винaги c футбoлиcтитe.

Вицеадмирал и 
командир на 24-ти 
пехотен полк става свидетел на 
смъртта на легендарния Гунди

Историята 

Георги Аспарухов Никола Котков

Георги Аспарухов със семейство-
то си



Янчо НИКОЛОВ

Панаир на солта - 2021 
година събра бургазлии и 
гости на града, в уютното 
място „Симбиотично“, край 
Атанасовско езеро днес.

Както всяка година, така 
и тази празникът бе комби-
ниран с „рождения ден“ на 
Атанасовско езеро.

Събитието, организирано  
от Българска фондация  
„Биоразнообразие“ и про-
ект „Лагуна на живота,“ със 
съдействието на РИОСВ 
-Бургас, стартира в 17 часа, 
с богата и любопитна про-
грама за малки и големи, и 
завършва в 22 часа, с кон-
церт  на два дуета - D’Family 
Acoustic и Desperate 
Daughters и вкусна торта за 
всички присъстващи.

Идеята е да се покажат 
на  публиките ползите от 
Атанасовско езеро, както 
и тези на солта.

Да се популяризира един 
от най-старите занаяти - 
солничарството и ползите 
на неговата продукция.

Готварска сол, луга, шо-
колади със сол и солени 
тестени изделия, са само 
малка част от богатото ме-
ню, което гостите на праз-
ника опитаха.

Обособени са места за 
демонстрации на научни 
изследвания.

На посетителите бяха де-
монстрирани различната 
соленост на водата, на-
блюдаваха солени криста-
ли и рачета под микро-
скоп.

За най-малките бяха 
монтирани импровизирани 
работилници, където мо-
жеха да рисуват със сол на 
различни тематики.

Две изложби на открито 
все още могат да видят 
гостите.

„Босонога обич“ - пре-
творява в картини непод-
правените истории на въз-
растни двойки от село Па-
волче и Челопеч, и една, 
посветена на дейностите в 
Атанасовското езеро.

Специален гост бе изда-
телска къща „Знаци“.

Издателят й Румяна Ема-
нуилиду представи две 
книжки, излизащи специ-
ално за празника.

„Кратка философия за 
птиците“- На тема за сход-
ството между човешкото 
общество и съвършената 
организация на природа-
та, между човека и съще-
ствата в природата, с кои-
то ние съставяме живия 
организъм на Земята.

И втората - за малчуга-
ни, „Букварче за буквите и 
птиците“ - 30 стиха – 30 пти-
чи истории за деца.

„Атанасовското езеро и 
добивът на сол са съпът-
стваща част от живота на 
града.

Освен солодобива, в него 
е обособен резерват за 
редки и изчезващи в стра-
ната и Европа птици. За 
поддържан резерват се гри-
жат еколози-специалисти 
от „Лагуна на живота“. В по-
следно време се наблюда-
ват опасности за екосисте-
мата. Те са свързани със 
заустванията на канала.

Северният обход - 
опасен за 

Атанасовско езеро
Особена вреда се очер-

тава от проекта за обход-
ния път за Слънчев бряг, 

който минава наблизо.
Водите от него ще се от-

тичат в канала на езеро-
то, а това ще води до не-
предвидени опасности за 
екосистемата.

„Близостта до морето е 
също един вид минус. Во-
ди до непрекъснати ри-
скове от апетитите по за-

строяване,“ сподели Ра-
достина Ценова - комуни-
кационен специалист в 
„Лагуна на живота“.

„Замърсяването и нару-
шаването на чистотата в 
езерото ще са с фатални 
последици, както за живо-
тинските видове, така и за 
солодобива.

Способът на добиването 
е „фокинският метод“

Той се отличава с едно-
кратно събиране в края 
на лятото и есента. Езеро-
то е едно от последните 
места в България, където 
се пази и съхранява тра-
дицията на старите сола-
ри.

Летовниците не се 
вълнуват от музеи,  
а от лугата и калта
Освен това в акватория-

та се намират басейните с 
една от най-лечебната лу-
га. Целогодишно районът 
се посещава от нуждаещи 
се от кални бани.

„Тази година летовници-
те са особено активни, ако 
бяха толкова активни и в 
музеите – грешка нямаше 
да имат,“ завърши Радо-
стина Ценова.

Тя сподели, че тази годи-
на добивът на сол се е за-
бавил малко и е започнал 
преди седмица. Но това 
няма да попречи на ка-
чеството на продукцията и 
тя ще задоволи потребно-
стите на пазара.

Бургаските солници – то-
ва е прекрасна  дестина-
ция – едновременно екзо-
тична и всъщност доста по-
пулярна. Все по-трудно е 
да попаднеш на такива 
места в наши дни – запази-
ли екзотиката и в същото 
време лесни за посещение 
и не на последно място – 
почти безплатни.

Те привличат посетите-
лите  с най-различни инте-
реси. От любителите на 
птиците и природата, до 
търсещите екзотични раз-
влечения, на хора със 
здравословни проблеми, 
които неведнъж са чували 
за прочутата лечебна кал и 
луга.  

Добивът на сол тази  
година се е забавил със седмица
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ЕкологиЯ

П  О  К  А  Н  А
за публично обсъждане на Отчета на 
Бюджет 2020г. на Община Приморско

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, 
Председателят на Общински съвет - Приморско организира об-
ществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Приморско 
към 31.12.2020 година. 

Златина Тюлиева - Председател на Общински съвет - Приморско 
отправя покана към жителите на общината, представителите на 
бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, 
ръководителите на бюджетни звена, неправителствените органи-
зации и цялата местна общност за участие в общественото обсъж-
дане.

Обсъждането ще се проведе на 02.09.2020г. (четвъртък) от 
17.00ч. в залата на НЧ „Самообразование-1919“ – гр. Приморско, 
ул. „Кирил и Методий“ №11.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в дело-
водството на Общински съвет - Приморско в гр.Приморско, 
ул.”Трети март”№56,стая №103 или на електронен адрес : www.
primorsko.bg

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на 
бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински 
съвет – Приморско не по-късно от два дни преди провеждане на 
публичното обсъждане.

Публичното обсъждане ще се проведе при стриктно спазване на 
временните противоепидемични мерки, въведени със Заповед на 
Министъра на здравеопазването, влязла в сила към момента на 
провеждане на обсъждането.

ОБЯВа
"Мегабилдинг инженеринг" ООД уведомява за из-

граждане на ФЕЦ в ПИ 32425.83.11 и 32425.83.12, с. Из-
ворище, община Бургас"

Както повелява традицията, рожденикът почер-
пи с торта

Солта е неизменен помощник при направата на 
туршии



„Черноморски фар“

Несебър и тази година от-
беляза Деня на Успение на 
Пресвета Богородица с по-
редица от събития, които 
изпълниха с възторг граж-
даните и  многобройните 
гости на най-красивия бъл-
гарски град. 

Тази година празникът бе 
посветен на жителите на 
Несебър, на тяхното трудо-
любие, предприемчивост и 
устрема им в работата за 
развитие на града като зна-
чим туристически и култур-
но-исторически център от 
национално и световно зна-
чение, за тяхната целеус-
тременост и ярка граждан-
ска позиция, за решител-
ността, сплотеността и по-
следователното отстояване 
на интересите на Несебър и 
неговото настояще и бъде-
ще. 

Денят на Успение на Пре-
света Богородица е най-
значимият за града праз-
ник, чийто дух и атмосфера 
са източник на неповтори-
ма емоция за всички, до-
шли да споделят вълната на 
възторг и еуфория, съпът-
стваща тържествата.

Църковните ритуали в 
тържествения както за пра-
вославни, така и за католи-
ци ден, бяха белязани с тра-
диционното литийно шест-
вие в навечерието на праз-
ника. То беше предвождано 
от свещенослужителите на 
несебърския храм „Св. Ус-
пение Богородично“. Шест-
вието, придружаващо чудо-
творната икона на Богоро-
дица Мегарска, тръгна от 
несебърската църква и се 
спусна по улиците на ста-
ринния град, за да изрази 
преклонение пред образа 
на Божията майка и спаси-
телната християнска вяра.

Програмата за празника 
продължи вечерта на 14 ав-
густ на Амфитеатъра, къде-
то кметът на Община Несе-
бър Николай Димитров поз-

драви присъстващите с ду-
мите:

„Най-важна роля за раз-
витието на Несебър имат 
моите съграждани - хората, 
с които заедно, в единство 
и сплотеност, преодолява-
ме всички предизвикател-
ства. Затова тазгодишният 
празник е посветен на жи-
телите на града, на които 
искрено благодаря за под-
крепата, за силата, волята 
и съвместния труд за прос-
перитета на Несебър. За-
щото те са тези, които да-
ват смисъл на нашата рабо-
та. Продължаваме пътя си 
напред, работейки  за бъде-
щето и разцвета на нашия 
красив град“.

Словото на кмета бе пос-
ледвано от концерт на една 
от най-изявените  и обича-
ни звезди на българската 
естрадна сцена - Веселин 
Маринов. Той възпламени 
публиката с изпълнението 
на популярни свои песни и 
стопли сърцата на присъст-
ващите с богатство от во-
кални нюанси и мелодич-
ност.

На 15 август, веднага след 
тържествената Света ли-
тургия, пред крепостните 
стени, под звуците на хим-
на на републиката и в чест 
на празника, моряци от Во-
енноморска база „Атия“ из-
дигнаха флага на България.

Празничната програма  
преди обеда на 15 август 

продължи с „Трабант шоу“. 
Атракцията прикова внима-
нието на българи и чужде-
нци, част от които за първи 
път видяха култовото соци-
алистическо возило, произ-
веждано в бившата ГДР. 
Шествието на едно от ем-
блематичните за отминали-
те времена превозни сред-

ства бе съпътствано със 
смесени чувства на ностал-
гия, възторг, любопитство, 
детска радост и учудване. 
Гордите собственици на 
трабанти - участници в шоу-
то, получиха купи и награди 
в различни категории.

Празниците са трепет и 
очакване и за най-малките, 
които и тази година отново 
се събраха в Южния 
парк, за да се забавляват и 
играят. За незабравимите 
изживявания на децата в 
празничния за града ден се 
погрижи трупата на акаде-
мичен „Цирк Балкански“ – 
носител на множество меж-
дународни и национални 
награди и отличия за цир-
ково изкуство. Веселието 
продължи с изпълненията 
на „Чеди шоу“ и ВГ „Морски 
звездички“- към ОДК-Несе-
бър с ръководител Димитър 
Йорданов. Изненада за де-
цата бе сладоледът, с който 
Общината ги почерпи за 
празника.

Програмата продължи на 
площад „Жулиета Шишма-
нова“ с вокалните изяви на  
A.L.E.K.S., който представи 
авторска музика от дебют-
ния си проект, както и ня-
колко кавъра на популярни 
парчета. Песните бяха  на-
ситени с любовта на мла-
дия певец към различни 
стилове – соул, р‘н‘б и 
поп. Концертните изяви на 
сцената на площада включ-
ваха и изпълнението на бур-
гаската  група „Four” в стил  
рок, поп, блус и всичко от 
златната съкровищница на 
БГ-музиката от 80 -те годи-
ни до наши дни.

Тържествените чествания 
се пренесоха и на амфитеа-
търа в Стария Несебър, къ-
дето  настроението, емоци-
ите и  празничният дух  ес-
калираха  с концерта  „При-
казка за двама“ на Еделина 
Кънева и Орлин Горанов с 
оркестъра на Бургаската 
държавна опера. Публиката 
се наслади на популярни 
арии и дуети от мюзикълите 
„Котките“, „Фантомът на 
операта“, „Целуни ме, 
Кейт“, „Моята прекрасна 

лейди“ и др.
Градацията на празнич-

ните събития продължи на 
голямата сцена на крепост-
ните стени с български фол-
клорни ритми в изпълнение 
на д-р Данислав Кехайов 
- обичан народен певец, от-
кроил се със собствен бля-
сък сред плеядата големи 
певци на България и извес-
тен като „Академичния глас 
на Тракия“. Освен народен 
певец, Данислав Кехайов е 
един от най-активните дей-
ци в областта на фолклор-
ния артмениджмънт. Той е 
директор на Обединена об-
щинска школа по изкуства-
та и Фолклорен ансамбъл 
„Слънчев бряг“ при община 
Несебър.

Емоцията на вечерта дос-
тигна върха си с концерта 
на „Фондацията“. Супергру-
пата изпълни  песни, люби-
ми на няколко поколения 
българи, като легендарните 
музиканти редуваха голе-
мите хитове на бандите, да-
ли начало в кариерата на 
всеки един от знаменито-
стите на сцената на кре-
постните стени: Иван Лечев 
– ФСБ; Добрин Векилов – 
Дони – „Дони и Момчил”; 
Славчо Николов – БТР, Вен-
ко Поромански,  Валди То-
тев - „Щурците”.

Публиката запя златните 
песни на родния рок, най-
доброто от най-доброто в 
българската класика. Въо-
душевлението достигна кул-
минация с песните: „Уморе-
ни крила“, „Малкият принц“, 
„Вкусът на времето“, 
„Странна сянка“ и др.

 Силните емоции продъл-
жиха с концерта на младия 
изпълнител на струнни ин-
струменти  Свет Радосла-
вов, когото американски 
жypналиcт наpича „мyзи-
кално чyдо". Свет Радосла-
вов е първият българин, по-
канен да участва в шоуто 
„Америка търси талант“. 
Енергията и силата в изпъл-
нението на уникалния вир-
туоз разкриха неподозира-
ните възможности на цигул-
ката и нейния глас в ритъма 
на модерната музика. 

Минути преди най-зре-
лищната част от празнична-
та програма на сцената на 
крепостните стени се качи 
кметът Николай Димитров, 
за да  поздрави присъства-
щите и да пожелае на всич-
ки  радост, здраве и лю-
бов. 

Тържеството продължи с 
дрон шоу, представило по-
редица от интересни  цвет-
ни фигури в небето над ста-
ринния град.

Малко по-късно крепост-
ните стени оживяха под за-
ревото на хиляди прожекто-
ри и лазери с 3d mapping и 
светлинното  шоу, разказ-
ващо история за възход и 
градеж, за битки и победи, 
за символи на вяра и на-
дежда.

Вечерта приключи с гран-
диозна заря. Светлините 
изригваха сякаш от морето 
и осветяваха залива с пищ-
на палитра от цветове и от-
блясъци. Зарята, която е и 
връхна точка на празника и 
негов финален апотеоз, ос-
вети целия залив и остави 
след себе си вълна на въз-
торг и виковете на възхита, 
съпътстващи последните 
минути от тържествената 
нощ.
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ОбщинИ
Грандиозна заря и вълнуващи  
концерти белязаха празника на Несебър

Орлин Горанов и Еделина Кънева

„Фондацията“Дрон-шоу

По традиция по улиците на Несебър премина литийно шествие

Собствениците на трабанти, участници в  
„Трабант шоу“, получиха купи



Георги РУСИНОВ

Започна записването за участие в 
плувния маратон „Порт-Бургас“. Той ще 
се състои на 28 август, а организатор е 
световният рекордьор Цанко Цанков и 
Клуб по водни спортове „Победа“. Ма-
ратонът ще се проведе в акваторията на 
Морска гара – Бургас със съдействието 
на Община Бургас, Пристанище Бургас 
и Военноморските сили. Около 50 души 
до момента са заявили, че ще участват 
в маратона, заяви за „Черноморски фар“ 
директорът на отдел „Спорт“ към Общи-
на Бургас Веселина Деведжиева.

Плуването ще е с две установени дис-
танции – от 2000 и 4000 метра. Стартът 
ще е общ. Всеки състезател предвари-
телно трябва да заяви дистанцията, в ко-
ято ще участва. Състезателната дистан-
ция има триъгълна форма и периметър 
от 1000 метра. Това означава че състе-
зателите, които участват на 2000 метра 
трябва да направят 2 обиколки на тра-
сето, а тези на 4000 метра - 4 обиколки. 
Трасето е със затворен контур като стар-
тът и финалът са на едно и също мяс-
то.

„Имаме заявено и международно учас-
тие. Дотогава обаче има още време и не 
се знае дали заради COVID-19 и евенту-
ални рестрикции, някои от желаещите 
чужденци ще могат да присъстват. За-
писването иначе ще върви до последно, 
като и в деня на маратона, всеки, който 
има желание и все още не се е записал, 
ще може да го направи“, коментира Де-
веджиева.

Наградният фонд е в размер на 3400 
лева. В маратона, който ще се проведе 
за пръв път са включени и множество 
предметни награди и изненади за всич-
ки участници. На място ще има изграде-
на сцена, предвидена е и програма с 

публиката. Трасето е изключително ат-
рактивно за наблюдение от сушата.

„Мястото на Морска гара е идеално 
за плуване, водата е много топла и чис-
та и предполага максимално атрактив-
но състезание. Условията за всички, ко-
ито ще вземат участие са перфектни. 
Трасето е готово и може да се види в 
специално направения сайт за събитие-
то – www.burgasmarathon.com. В него е 
и формата за заявка, така че всеки, кой-
то иска, може да се запише предвари-
телно. Не е нужно да бъдат професио-
нални плувци, идеята е да направим ма-
щабен маратон, подходящ за всички въз-
расти. На място и в деня на състезани-
ето също ще може да се направи заяв-
ка. От 12:00 часа ще има специална шат-
ра до старта, на която ще има възмож-
ност да се запише човек. Много сериоз-
на организация сме направили и дано 
времето да бъде с нас. Планирана  е спе-
циална програма с много награди за 
участниците и публиката. Огромни бла-
годарности към Община Бургас в лице-
то на кмета Димитър Николов и неговия 
екип. Бих искал да благодаря и на из-

пълнителния директор на „Пристанище 
Бургас" Диян Димов за подкрепата око-
ло маратона. Досега на това място не е 
провеждано организирано състезание, 
но съм напълно убеден, че всеки, който 
вземе участие ще остане много доволен 
от условията. Трасето сме го направили 
близо до брега, за да е по-удобно пуб-
ликата да вижда всичко от старта до фи-
нала. Наградният фонд също е сериозен 
за такъв тип състезание”, заяви пред 
спортния отдел на Община Бургас глав-
ният организатор Цанко Цанков - свето-
вен рекордьор на 12-часово непрекъс-
нато плуване в 50-метров басейн.
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Емоционално посрещане 
получи в Бургас олимпий-
ското чудо – златната ни ме-
далистка от ансамбъла по 
художествена гимнастика 
Стефани Кирякова. Тя прис-
тигна заедно с родителите 
си - Радослав и Бойка Ки-
рякови на площада пред Об-
щина Бургас, където стоти-
ци бургазлии се бяха събра-
ли да я посрещнат. Стефа-
ни обърна внимание на бъ-
дещето – малките гимнас-
тички от бургаската худо-
жествена гимнастика бяха 
тук, за да се срещнат с идо-
ла си. Стефани получи пър-
ва поздрави от кмета на об-
щина Бургас Димитър Нико-
лов. На площада бяха още 
заместник-кметът Диана 
Саватева, председателят на 

Общински съвет – Бургас 
проф. Севдалина Турмано-
ва, началникът на отдел 
„Спорт“ Веселина Деведжи-
ева, председателят на 
Спортната комисия Йордан 
Георгиев.

„Много съм щастлива да 

съм в родния Бургас – на то-
ва прекрасно място. Да, 
времето минава, но емоци-
ите не отминават. Бургас е 
моето сърце. Едно огромно 
благодаря към първите ми 
треньори, които днес са тук. 
Никога нямаше да стигна до 

тук, ако те не бяха работи-
ли с мен. От всеки съм взе-
ла по малко и успехът е общ 
за всички. Мечтайте смело 
и бъдете готови да работи-
те за мечтите си. Благода-
ря на всеки един от вас, кой-
то е тук днес. Наистина мно-
го се вълнувам. Присъстви-
ето ви тук означава много 
за мен. Изключително съм 
благодарна за подкрепата. 
Въпреки че Олимпиадата 
беше в Токио и бяхме тол-
кова далеч, на другия край 
на света, аз носих Бургас в 
сърцето си. Тази победа е 
за всички вас“, каза развъл-
нувана Стефани, след като 
бе посрещната по стара 
българска традиция с хляб 
и сол. 

Кметът Димитър Николов 
обърна внимание, че химнът 
на България, който чуха при-
състващите, прозвуча също 

толкова гордо в компания-
та на Стефани Кирякова, 
както и по време на Олим-
пиадата, когато цял свят го 
чу.

В публиката бяха и всич-
ки треньорки на Стефани от 
Бургас. Ани Бошева посочи, 
че българската и бургаска-
та художествена гимнасти-
ка чакат този успех много 
години. 

„Ето, че корабът на бурга-
ската художествена гимнас-
тика акостира на родния 
бряг и донесе златното 
олимпийско съкровище и 
нашето златно момиче Сте-
фани. Благодаря на родите-
лите й, които бяха до нея и 
бяха пример за подкрепа. 
Благодаря на кмета г-н Ди-
митър Николов за всичко. 
Той винаги е бил до нас. 
Благодаря и на целия Об-
щински съвет, който също 

ни подкрепя с решенията 
си. Благодаря на г-жа Весе-
лина Деведжиева и на г-н 
Йордан Георгиев“, каза Бо-
шева.

В края на церемонията по 
посрещането Стефани по-
дари олимпийския талис-
ман на кмета Димитър Ни-
колов. Той пък я помоли тя 
да напише на бяла стена 
посланието си към Бургас. 
Ето какво е то:

„Тайната ли? Поверих моя 
път на Господ. Трудих се и 
вярвах! Всичко останало го 
направи той! Обичам ви, 
Бургас!“.

В специална шатра запо-
чна подписката за удостоя-
вяне на гимнастичката със 
званието „Почетен гражда-
нин на Бургас“. Там тя раз-
даде и автографи върху 500 
картички, които Общината 
бе отпечатала.

Община Бургас и нейната младежка плат-
форма „Бургас харесва младите“ ви канят на 
тематично състезание с тротинетки - Burgas 
Scooter Jam 2021. Търсят се привърженици на 
екстремните преживявания, които да покажат 
своите freestyle скутер трикове.

Събитието ще се проведе на 27 август от 
10:00 часа в Скейт парк „Изгрев“. Участието е 
безплатно, но е необходима предварителна ре-
гистрация чрез попълването на формуляр.

Участниците ще са разделени в две възрас-
тови групи: до 13 години и над 14 години. Кри-
териите, по които ще бъдат оценявани трико-
вете, са три: трудност, разнородност, стил и чис-
тота на изпълнение. Във всяка ще бъдат обя-
вени първо, второ и трето място.

Наградите са разнообразни. Регистрацията 
на участниците, както и загрявката, ще започ-
нат в 09:00 часа. Краен срок за записване: 25 
август, 23:59 часа.

Майсторско каране на тротинетки  
ще се проведе в комплекс „Изгрев“

Емоционално посрещане за  
златното ни момиче Стефани Кирякова 

Чф

Започна записването за  
плувния маратон „Порт-Бургас“

ПОКАНА
УС на ЗКПУ „Единство“ - с. Карагеоргиево, кани всички член-

кооператори на годишно отчетно-изборно събрание, което ще се 
проведе на 05.09.2021г. в читалището на с. Карагеоргиево при 
следния дневен ред:

1. Приемане на ГФО за 2020 г.
2. Отчет на УС за отчетния период.
3. Обсъждане и приемане на доклада на УС.
4. Избор на председател, управителен и контролен съвет.
5. Разни.
Събранието ще се проведе от 10.00 часа и при липса на кворум 

се отлага с 1 (един) час и ще се проведе от 11.00 часа на същата 
дата.

19.08.2021 г.
УС на ЗКПУ „Единство“

П О К А Н А 
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ  ЗПК „НАДЕЖДА” с. Невестино, 
общ. Карнобат, обл. Бургаска, на основание чл. 16, ал.1 от Зако-
на за кооперациите, във вр. с чл. 15, ал.1 от Закона за коопера-
циите СВИКВА на 25.09.2021 г.,  9.00 часа  редовно отчетно Об-
що събрание на член-кооператорите при следния дневен ред:

1.Утвърждаване решенията на УС за приемане и освобождава-
не на членове на кооперацията.

2.Отчет на УС за управлението на кооперацията и едногодишна-
та й дейност през 2020 г.

3.Обсъждане и одобряване отчета на УС за дейността на коопе-
рацията през 2020 г.

4.Обсъждане и приемане отчета на КС и определяне на средства 
за неговата дейност през 2020 г.

5.Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 
2020 г. 

6. Приемане на изменение и допълнения в устава на коопераци-
ята.

7. Освобождаване на членовете на УС и КС и избор на управи-
телен съвет и контролен съвет.

8. Приемане основни насоки за дейността на кооперацията през 
2021 г.

9.Разни.
Събранието ще се проведе от 9.00 часа в сградата на коопера-

цията. При неявяване на необходимият брой членове, събранието 
ще се проведе в 10.00 часа, на същото място, при същия дневен 
ред.

Осигурен е транспорт. Тръгване в 8,00 часа от Автогара Карно-
бат.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

в БургаС

Кметът Димитър Николов 
получи олимпийския 
талисман от Токио
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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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На основание чл.18/2/  от  Наредба  за условията и реда за упражняване правата на собственост в 

търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна 
дейност от Община Бургас   и  Решение  № 254 / 18.08.2021г на Управителя, обявява търг с явно над-
даване за отдаване под наем на помещения собственост на “БУРГАСБУС” ЕООД  гр.Бургас при след-
ните условия:  

Обект
№

адрес Вид  на   имота Площ  
кв.м.   

Начална   
цена в 

лв   без 
ДДС    

Размер 
на  депо-

зита в 
лева       

Стъпка за   
наддаване 

в лева

Цена на  
тръжни 

документи 
без ДДС                                                                       

1.1 ул.”Индустриална” 4    услуги  /сервиз/ 488  588       1764 59 110
1.6 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      52 260 780 26 110
1.7 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      120 360 1080 36 110
1.16 ул.”Индустриална” 4    склад 36 130 390 13 110
1.20 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      29 17 51 2 110
1.22 ул.”Индустриална” 4    произв. предн.      470 470 1410 47 110
2.1 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 

продажба на билети
4+4 275 825 28 110

2.3 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 
продажба на билети

4+4 275 825 28 110

2.4 Автогара”Запад” откр. площ 500 1200 3600 120 110
2.8 Автогара”Запад” пом.с прил. площ за 

продажба на билети
4+4 275 825 28 110

2.9 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 54 459 1377 46 110
2.17 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 40 400 1200 40 110
2.22 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 23 276 828 27 110
3.5 ул.”Индустриална” 1    площ 1 140 420 14 110
3.6 ул.”Индустриална” 1  площ 1 140 420 14 110
3.7 ул.”Индустриална” 1  пом.за произв.

предназначение
230 1150 3450 115 110

5.4 Aвтогара Средец пом. за търг.д-ст 118 185 555 19 110
7.2 Авт.Изгрев площ 1 150 450 15 110

                                                                                                                                                    
  Търгът ще се проведе на 16.09.2021г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД 

гр.Бургас  ул “Индустриална” № 1.     
Тръжна   документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на  обява-

та  от 09.00 до 11.30ч  и от 12.30 до 15.00ч  в  касата на дружеството.
Депoзитът за участие се заплаща  до 15.09.2021г.
Оглед на обектите  се извършва всеки  работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване 

на обявата, след представяне на  документ за закупена документация за участие в търга.
Срокът за отдаване под наем на помещенията е три години.   
Телефон за допълнителна информация  088 678 8394.
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Чф16 20-26 август 2021
в бургас

През месец септември 2020 г. Бургаската търговско-промиш-
лена палата в партньорство с Търговско-промишлена палата на 
гр. Кешан, Турция стартира изпълнението на проект “Алтерна-
тивни видове туризъм – предпоставка за повишаване на устой-
чивостта на туристическия бизнес в трансграничния регион” 
Реф. № CB005.2.22.010, Договор № РД 02-29-138/31.08.20 г., фи-
нансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИН-
ТЕРРЕГ – ИПА ТГС - България – Турция.

Въпреки трудните условия за провеждане на проектните дей-
ности, породени от ограниченията на пандемията от КОВИД-
19, екипите на двете бизнес организации съумяха да изпълнят 
предвидените мероприятия в пълен обем и да финализират ус-
пешно проекта. 

Основната идея на проектните дейности бе да създаде въз-
можност на туристическите компании от двете страни на гра-
ницата да се запознаят с възможностите на пограничните ре-
гиони за развитие на алтернативни форми на туризъм, които 
от своя страна ще привлекат интереса на различни групи ту-
ристи, ще увеличат посещаемостта в регионите, ще доприне-
сат за удължаване на туристическия сезон и за разкриването 
на работни места.

За целта на проектните дейности бе изготвен Анализ за ус-
ловията и възможностите, които съществуват в двата погранич-
ни региона за развитие и прилагане на различни видове алтер-
нативен туризъм. Бяха разгледани природните характеристики 
на регионите, инфраструктурата, съществуващите практики и 
наличието на традиции и опит при предлагане на алтернатив-
ни туристически услуги.

Изготвените по проекта Насоки за разработване на туристи-
чески дестинации, включващи алтернативни видове туризъм, 
бяха използвани за основа при подготовката на обучителните 
лекции за участниците в проекта.

В тази връзка успешно бяха проведени редица мероприятия:

Дискусионен форум

Събитието се проведе на 21 и 22 април в Бургас. Участници-
те бяха запознати с кратко представяне на анализите на по-
тенциалните възможности за развитие на алтернативни видо-
ве туризъм в двата гранични региона. Бяха представени и ня-
кои специфични видове алтернативен туризъм в Бургаска об-
ласт и в района на Кешан.

И през двата дни беше провокирана дискусия между участни-
ците от българска и турска страна за това кои са най-подходя-
щите видове алтернативен туризъм за двата региона.

Къде могат да се създадат подходящи условия за тяхното раз-
витие и популяризиране. Бяха очертани обещаващи алтернатив-
ни форми на туристически услуги и атракции, които биха имали 
реална приложимост в бъдещи туристически дестинации меж-
ду двата гранични региона. 

Опознавателно пътуване  
в региона на Кешан 

В периода 08-10.06.2021 г. представители на целевата група от 
България - туристическия бизнес - туроператори, хотелиери и 
представители на туристически агенции взеха участие в опоз-
навателно пътуване до региона на Кешан в Турция. Участници-
те в пътуването посетиха интересни места, които могат да бъ-
дат включени в туристически дестинации, разработени по про-
екта, включващи алтернативни форми на туризъм. Те посетиха 
град Енез, където има предпоставки за развитие на опознава-
телен туризъм, влажните зони на езерото Гала, където има въз-

можности за развитие на орнитоложки туризъм, района на Ери-
кли и условията, които съществуват за подводен туризъм, гмур-
кане и риболовен туризъм. Известното село Чамлъджа и въз-
можностите за развитие на селски туризъм, местността Гьок-
четепе и възможностите за приключенски и екотуризъм. Мно-
го от обектите бяха представени от домакините като потенциал-
ни атракции за включване в алтернативни туристически марш-
рути в региона на Кешан. Българските участници в делегация-
та бяха приети от председателя на Търговско-индустриалната 
камара на Кешан - г-н Исмаил Шапчъ, който изрази задовол-
ството си от съвместните дейности по проекта и увери гостите, 
че ще продължи да подкрепя сътрудничеството на двете парт-
ньорски организации в дейностите си за развитие на устойчив 
туризъм в двата гранични региона.

Опознавателно пътуване  
в региона на Бургас

В периода 23-25.06.2021 г. представители на целевата група 
от Турция взеха участие в опознавателно пътуване до района 
на Бургас, България. 

В първия ден от пътуването си участниците посетиха град 
Приморско - един от развиващите се туристически градове по 
Южното Черноморие и бяха приветствани от представители на 
общинското управление, които изразиха готовност да посрещ-
нат туристи от Турция и да популяризират добрите двустранни 
отношения. Гостите посетиха тракийското светилище „Беглик 
Таш“ - един от най-красивите природни феномени в региона - 
предпоставка за развитието на познавателния и екологичен ту-
ризъм. Следващата спирка беше древният град Созопол. Гос-
тите бяха запознати с историята на града и региона и възмож-
ностите за развитие на културно -исторически туризъм.

Поморие беше следващата дестинация - Музеят на солта, 
поморийските солници и поморийските влажни зони - част от 
маршрута на мигриращите птици „Виа Понтика“ предизвикаха 
голям интерес. Тук участниците откриха прекрасни условия за 
развитие на орнитоложки туризъм. На специална среща на от-
крито в един от най-големите СПА хотели в Поморие беше пред-
ставена на гостите презентационна лекция за ценните качества 
на поморийската луга и кал - използвани като основни компо-
ненти в развитието на балнеолечението и здравния туризъм в 
града - известен като Столицата на балнеотуризма. Тук гости-
те имаха възможност да разгледат спа центъра на хотела и да 
се запознаят с процедурите и методите на лечение.

На гостите беше организирано разглеждане на една от най-
модерните и известни винарски изби в региона. Поморийският 
район е известен като един от най-добрите в производството на 

вина от различни сортове. Тук участниците обсъдиха възмож-
ностите за развитие на винен и кулинарен туризъм.

Последният обект на програмата на турските гости беше ат-
рактивният и уникален за Бургас исторически комплекс АКВЕ 
КАЛИДЕ, който се развива като модерен културен център, до-
пълващ по забележителен начин алтернативните туристически 
маршрути в региона.

Обучение „Възможности за алтернативен 
туризъм в трансграничните региони“

По време на тридневното обучение, което бе проведено в Ке-
шан от 27 до 29 юли т.г., участниците бяха запознати с възмож-
ностите за развитие на алтернативни видове туризъм в двата 
гранични региона, с методите за подготовка и продажба на ту-
ристически продукти - дестинации и маршрути, включващи ал-
тернативни видове туризъм.

Въз основа на изготвените насоки за разработване на алтер-
нативни туристически маршрути, базирани на анализ на потен-
циала на двата трансгранични региона, университетски препо-
даватели, работещи в областта на туризма, разработиха план 
за обучение, занимаващ се главно със следните теми: „Осно-
ви на алтернативния туризъм - общо описание на алтернатив-
ния туризъм“; „Видове алтернативен туризъм, за които има ус-
ловия в двата трансгранични региона“; „Методи за развитие на 
трансгранични туристически маршрути, включително алтерна-
тивни форми на туризъм“.

Участниците в обучението имаха възможност да представят 
своя опит в разработването и внедряването на иновативни ту-
ристически продукти. Бяха споделени добри практики от опита 
на представителите на туристическия бизнес и бяха идентифи-
цирани начини за съвместно сътрудничество и партньорства въз 
основа на съществуващите възможности в двата региона.

В края на месец август 2021 г. предстои провеждане на За-
ключителна конференция с представители на целевите групи от 
двата региона. Основна тема на конференцията ще бъде пред-
ставянето на изготвените туристически маршрути, включващи 
различни обекти и алтернативни атракции от двете страни на 
границата. Готовите туристически пакети ще бъдат предоставе-
ни на всички заинтересовани участници и ще бъдат предлагани 
на туристическия пазар в двата региона. 

Основният резултат от проведените дейности е разширява-
нето на партньорството между всички заинтересовани страни, 
участващи в проекта, допринасящо за социално-икономическо 
стабилизиране на региона чрез развитие на устойчив трансгра-
ничен туризъм. 

По време на срещите и дискусиите на мероприятията бяха 
генерирани идеи сред ключовите участници за по-нататъшни 
съвместни проекти в областта на различни икономически и со-
циални сфери. 

Популяризирането на проектните резултати, разработените 
материали и осъществените контакти могат да изградят база 
данни за обмен на добри практики между партньорите и могат 
да привлекат нови участници от съседните региони. По този на-
чин, чрез използването на туризма като икономически принцип 
при управлението на регионалните ресурси, може да се фор-
мулира лесно повторяема практика за изграждане на ефектив-
ни и дългосрочни публично-частни партньорства, които съче-
тават иновации, устойчивост и въздействие върху политиките 
за местно развитие.

PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu

Проект: „алтернативни видове туризъм – ПредПоставка за Повишаване 
устойчивостта на туристическия бизнес в трансграничния регион“

Проектен номер: CB005.2.22.010
договор за субсидия: рд 02-29-138/31.08.20 г., по Interreg-иПП програмата  

за трансгранично сътрудничество българия-турция 2014-2020

Тази публикация е изготвена със съдействието на Евро-
пейския съюз по Interreg-ИПП програмата за трансгранич-
но сътрудничество България-Турция 2014-2020. Съдържа-
нието на тази публикация е отговорност на БсТПП и по ни-
какъв начин не отразява мнението на Европейския съюз и 
Управляващия орган на програмата.
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