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Капиталов

Силвия ШАТЪРОВА

В пандемична обстановка и с про-
тивоепидемични мерки общините 
подготвят бюджетите си тази годи-
на. Свиване на коланите е ясно, че 
ще има, а пищност в харчовете - не. 
Проектите им са почти готови, като 

най-вероятно те ще бъдат публич-
но обсъждани онлайн, или в групи 
до 15 души, а гражданите ще дават 
предложения по електронна поща. 
Заради пандемията от COVID почти 
всички кметове заявяват, че основ-
ните приоритети са здравеопазва-
не, образование и преодоляване на 

последиците от пандемията. Парите 
отиват за разплащане с доставчици 
на дезинфектанти, облекло за ме-
дици и социални работници, за обо-
рудване на медицински центрове и 
пари за хората на първа линия. По-
малко инфраструктура, спорт и кул-
тура. Въпреки това животът не може 

да спре и средства ще има и за тях, 
но не в обема, който сме свикнали 
да виждаме.

Днес избрахме да ви представим 
три общини, които вече са почти го-
тови с основния си 
документ, по който 
ще работят.

Защо не освободиха  
и нас от наеми

Възстановяват 
оригиналната визия на 

Бракаловата къща 

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 26 януари

Общински бюджети  
пО време на пандемия 
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зона“ Преместването на бургаската 
библиотека върви с пълна пара
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4 Животът все пак продължава, но 
без разточителства, а по-смирено 

4 Трудно събиране на такси и  
данъци предвиждат кметове
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Защо не освободиха  

Ина ПЕТРОВА

Група търговци от Бур-
гас се оплакаха, че про-
дължават да плащат на-
емите си към общината, 
въпреки че колегите им са 
освободени с решение на 
местния парламент. 

Представителите на 
дребния бизнес твърдят, 
че са ощетени и са на ръ-
ба на фалита. Те не рабо-
тят вече трети месец за-
ради затварянето на учи-
лищата и търпят огромни 
загуби. Павилионите им 

са в близост до школа и 
тъй като учениците са в 
онлайн обучение, са пус-
нали кепенците на обек-
тите си.

„Ние разчитаме на тях, 

за да се изхранваме. Не 
сме заведения, ние сме 
малки павилиони. И пита-
ме защо нас не ни одо-
бриха? Искахме от Об-
щинския съвет, ако не це-

лия, поне част от наема 
да ни бъде опростен“, каз-
ва Атанас Димитров. Той 
работи на общински пави-
лион за пици до два тех-
никума в града. Затворил 

е сам, защото както обяс-
нява самият той: „ние сме 
зависими от учениците, 
ако не са те, ние нямаме 
работа“. Разказва ни, че 
ако отворят сега, няма да 

Георги РУСИНОВ

Бургазлии започнаха 
онлайн петиция с иска-
нето за ново разшире-
ние на „синята зона“ в 
града. Става въпрос за 
участъка от улица 
„Гладстон“ до буле-
вард „Мария Луиза“ и 
от булевард „Сан Сте-
фано“ до улица „Раков-
ски“.

„Като граничещ до 
„синя зона“ район, пар-
кирането стана изклю-
чително трудно. Един-
ствено и най-разумно 
решение на проблема 
е участъкът да бъде 
включен за платено 
паркиране и всички 
живеещи да могат спо-
койно да паркират в 
близост до дома си без 
да нарушават правила-
та“, пишат бургазлии. 

Над 100 души са под-
крепили онлайн пети-
цията. В деловодство-
то на ОП „Транспорт“ 
искане за включване 
на гореспоменатия ра-
йон не е входирано. 
Това обясни пред „Чер-
номорски фар“ дирек-
торът Андрей Рунчев.

„Те я правят онлайн 
сигурно с цел по-лесно 
набиране на подписи. 
Имали сме отделни ис-
кания, но точно за този 
целия район - не. Това 
е частта, която остана 
от „Цар Борис I“ до 
„Сан Стефано“, без ед-
на малка част. Прека-
лено голям е. Има ули-

ци, които са за рехаби-
литация. Политиката е, 
че първо трябва да ми-
не ВиК. Дори г-н Нико-
лов наскоро излезе с 
позиция, че ще държи 
това да се случва по-
бързо. Всички улици 
там са обследвани и са 
с готови проекти. Чака-
ме ВиК. Има един про-
ект, който обхваща 
улиците от „Гладстон“ 
до „Македония“ за ця-
лостна рехабилитация. 
По принцип идеята ни 
е чак когато се извър-
ши ремонтът и се пре-
цени, че има нужда от 
„синя зона“, то това да 
бъде направено тога-
ва“, коментира той.

Рунчев поясни, че е 
добре запознат с про-
блемите, свързани с 
паркирането в цен-

тралния квартал „Въз-
раждане“.

„Направихме един 
голям паркинг до бл. 
42, тъй като имаше го-
ляма подписка от граж-
даните. И аз съм мина-
вал оттам да видя, и 
наистина се ползва за 
перманентен и от фир-
мени автомобили, и от 
други, не само на жи-
веещите“, добави той.

Важна според него 
остава практиката, ко-
гато се въвежда нов 
район в обхвата на 
платена зона, то той да 
решава проблемите в 
даден микрорайон, а 
не на една-две къщи 
или няколко входа.

„Недоволни винаги 
ще има - смята Рунчев 
– дали нежелаещи да 
плащат „синя зона“, 
дали ядосани, че не 
могат да паркират пред 
дома си“. 

А това води до ефек-
та на доминото. При-
помняме, че през по-
следните години „синя-
та зона“ се увеличи ня-
колко пъти спрямо пър-
воначалния си обем 
именно заради посто-
янния танц, който же-
лаещите сигурни пар-
коместа и нежелаещи-
те да плащат престой 
танцуват. Това се на-
блюдава и при „зеле-
ната зона“.

Георги РУСИНОВ

Дебатите около под-
земния паркинг под хо-
тел „България“ продъл-
жават и тази седмица. 
НПО-та, политици, ар-
хитекти, общественици 
и граждани се изказват 
с мнения по темата. 
Както вече писахме, 
собственикът на хотела 
има инвестиционно на-
мерение да разшири 
съществуващия подзе-
мен паркинг, тъй като 
местата не са достатъч-
ни за гостите. Проектът 
обаче засяга градинка-
та до хотела и това не 
се хареса на доста бур-
газлии. По време на об-
щественото обсъждане 
бе представен идеен 
проект, който предиз-
вика несъгласие сред 
голяма част от бургаз-
лии, които са раними 
на темата стара град-
ска част и разкопава-
нето й. Инициативата 
има и своите защитни-
ци в лицето на туристи-
ческия бранш и някои 
местни политици.

След като през изми-
налата седмица се про-
веде обществено об-
съждане по темата, 
мнозина заявиха, че не 
им е било дадено право 
да се изкажат по време 
на онлайн предаване-
то. Затова от СЕК орга-
низират ново общест-
вено обсъждане тази 
неделя. Заместник-
председателят Стоян 
Царев съобщава, че ве-
че изразен интерес към 
събитието има. 

ОЗБГ пък организи-
рат подписка срещу 
проекта, която ще се 
проведе в градинката 
до хотела.

ОП „Транспорт“: Имаме проекти, но чакаме ВиК ремонти

„Черноморски фар“

Община Бургас планира разви-
тието на града за много години 
напред. Посоките, в които той 
може да расте, не са много, тъй 
като се намира между морето и 
три езера. Една от бъдещите но-
ви жилищни зони на Бургас е 
местността Кьошето. Там има 
възможност напред във времето 
да се изгради още една защите-
на лодкостоянка, подобна на те-
зи, които Общината вече реали-
зира в Крайморие и Ченгене ске-
ле. За целта още отсега трябва 
да се предвиди възможност до 

нея да се прокара път.
Във връзка с предстоящо отва-

ряне на мярка 1.8. „Рибарски 
пристанища, кейове за разто-
варване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки“, сектор „Инвести-
ции, насочени към изграждане и/
или модернизация на лодкосто-
янки“, и краткия индикативен 
срок за кандидатстване за фи-
нансиране на проекти по мярка-
та, е необходимо Община Бургас 
максимално бързо да обезпечи 
проектна готовност на обект: 
„Изграждане на защитена лод-
костоянка, разположена югоиз-
точно от УПИ I, кв.30 /ПИ, с иден-

тификатор 07079.20.470/по плана 
на м. Ъгъла, землище кв. „Сара-
фово“, гр. Бургас, в границите на 
ПИ с идентификатор 07079.1.1474 
по КК на гр. Бургас и в прилежа-
щата му акватория на Черно мо-
ре“.

Именно във връзка с това пред-
виждане, на 25.01.2021 г., от 12:00 
часа, съгласно изискванията на 
62а, ал.3, във връзка с чл.127, 
ал.1 от ЗУТ, Община Бургас ще 
проведе обществено обсъждане 
на предложение за изменение 
на ПУП-ПР за УПИ I, отреден „за 
озеленяване“, в кв. 30 по плана 
на местност Ъгъла (бивша мест-

ност Кьошето), землище на кв. 
„Сарафово“, ПИ с идентификато-
ри 07079.20.470 по КК на гр. Бур-
гас. Изменението на ПУП-ПРЗ е 
необходимо във връзка с осигу-
ряване на устройствена основа 
и обезпечаване с довеждаща ин-
фраструктура на изграждането 
на защитената лодкостоянка в 
границите на поземлен имот /
ПИ/ с идентификатор 07079.1.1474 
по кадастралната карта /КК/ на 
гр. Бургас и в прилежащата му 
акватория на Черно море.

Заради епидемиологичната об-
становка, обсъждането ще бъде 
в платформата ZOOM. 

Бъдещият квартал „Кьошето“ ще има лодкостоянка

Павилионите  
им се намират  
до училища

Продължават 
дебатите 

около 
подземния 

паркинг

Бургазлии започнаха петиция  
за разширение на „синята зона“

Андрей Рунчев
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„Черноморски фар“

Настоящият депутат от „БСП за България” и пред-
седател на Комисията по икономическа политика и 
туризъм в 44-то Народно събрание Петър Кънев съ-
бра най-много номинации за народен представител. 
Това стана ясно след като приключи процесът по но-
миниране на кандидатите от основните партийни ор-
ганизации (ОПО) в БСП – Бургас.

След Кънев с най-голям брой номинации от ОПО е 
неговият колега в парламента Николай Тишев, след-
ван от председателя на ОбС на БСП – Бургас Живко 
Господинов.

Към момента продължава кампанията за предсто-
ящите парламентарни избори. Предстои да се про-
веде общинската конференция на БСП – Бургас, а 
след това и заседание на Областния съвет на парти-
ята, на което ще бъде подредена листата с кандида-
ти за народни представители в 45-ото НС.

Таксата на то
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и нас от общински наеми
имат никакъв оборот, ня-
ма да могат да си платят и 
тока. Отделно натрупали 
загуби, тъй като се нало-
жило да изхвърлят всич-
ката закупена стока, коя-
то били заредили. 

Димитров и колегите му 
по съдба недоумяват за-
що са изключени от гру-
пата на търговците, полу-
чили облекчения. Дават 
за пример Стара Загора и 
София, където местните 
парламенти взели реше-
ния за всички засегнати. 

От Общинския съвет в 
Бургас коментираха, че 
хранителните обекти не 
фигурират в заповедта на 
министъра и няма как да 
ползват облекчения. В ня-
колко докладни записки 

съветници от различни 
групи поискаха мерки в 
подкрепа на дребния биз-
нес на общински терени. 
В крайна сметка, като 
първа бе приета доклад-
ната записка на Стани-
мир Апостолов и Георги 
Митев. Според нея наема-
телите на общински обек-
ти, затворени на основа-
ние заповедта на здрав-
ния министър, се осво-
бождават от заплащане 
на наем. Павилионите за 
закуски, макар и до учи-
лища, не са сред тях, тъй 
като не фигурират в запо-
ведта, казват общинари.

„Много такива обекти 
пък работят, като кофи-
шоповете. Те работят, и 
то доста добре, тъй като 

кафенетата са затворени. 
Няма как да ги разделим, 
едни да бъдат освободе-
ни, че са до училище, а 
други… Всеки един търго-
вец търпи намаление в 
оборотите вследствие на 
тази пандемия“, коменти-
ра Станимир Апостолов. 
По думите му, Общински-
ят съвет решава по зако-
носъобразност.

„С нашата докладна не 
са освободени от наеми 
всички общински наема-
тели, а само затворените 
съгласно заповедта - за-
ведения, ресторанти, съ-
що неправителствени ор-
ганизации, тъй като са 
забранени курсове, кръ-
жоци“, подчертава съвет-
никът. 

„Черноморски фар“

Работата по преместването на 
Регионална библиотека „Пейо К. 
Яворов“ в новата сграда на ул. 
„Св. св. Кирил и Методий“ върви с 
пълна сила, а желанието на всич-
ки участници в процеса е това да 
се случи колкото е възможно по-
скоро. Бургазлии, читатели на 
библиотеката, са нетърпеливи и 
всеки ден отправят запитвания 
кога ще могат да заемат книги, 
учебници и други материали. От 
сроковете и темповете, с които 
върви работата, се интересува и 
кметът на града Димитър Нико-
лов. Част от екипа му провери на 
място как се движи процесът по 
преместването на различните от-
дели на библиотеката. Освен че 
инспектира обекта, кметът на гра-
да разговаря с библиотечните ра-
ботници за новата сграда, поме-
щенията и всичко онова, което ще 
улесни тяхната дейност. „Сега но-
сите и по-голяма отговорност“, 
каза градоначалникът и остана 
доволен от свършената дотук ра-
бота. 600 хиляди библиотечни ма-
териали не са нещо, което лесно 
може да бъде преместено от раз-
личните места в града, където до-
сега бяха разположени книгите – 
Заемна за възрастни, отдел „Из-
куство“, „Детски отдел“ и читал-
ните на библиотеката.

Вече е подредена Заемната за 
възрастни. Николов остана при-
ятно  изненадан от красивия ин-
териор, осветление, мебелировка 
и всички детайли, които са част 
от мястото, подготвено за бургаз-
лии и жителите на общината. За 
тяхно удобство се полагат усилия, 

които са започнали още със стро-
ежа на сградата - едно голямо на-
чинание, чиято инициатива е на 
Димитър Николов и неговия екип. 
Без тях огромната книжна цен-
ност щеше да остане разпиляна и 
в голяма степен недостъпна за чи-
тателите. Библиотекарите благо-
дариха на Димитър Николов за 
чудесните условия, при които ве-
че ще имат възможност да рабо-
тят и които досега са им липсвали 
в старите сгради. 

В огледа участваха инж. Чанка 
Коралска - заместник-кмет „Стро-

ителство, инвестиции и регионал-
но развитие“ и Весела Йорданова 
- директор на "Култура и връзки с 
обществеността".

Подреждането на книгите в раз-
личните отдели на библиотеката 
продължава. Желанието на об-
щинската администрация е да за-
радва колкото се може по-скоро 
жителите на община Бургас не са-
мо с една красива, но и достъпна 
и полезна библиотека. Сградата и 
всичко, което се помещава в нея, 
ще бъдат част от духовния живот 
в града.

Бургазлии започнаха петиция  
за разширение на „синята зона“

Георги РУСИНОВ

Мандатът на обществе-
ния посредник на Бургас 
Тодор Стамболиев изтича 
и предстои провеждането 
на конкурс за избор. Пред-
седателят на Общински съ-
вет – Бургас проф. Севда-
лина Турманова е входи-
рала докладна записка за 
това. 

Четиригодишният мандат 
на Стамболиев изтича в 

края на април. На заседа-
нието на Общински съвет – 
Бургас идния вторник съ-
ветниците ще гласуват да-
тата, на която ще се прове-
де конкурсът, както и 
7-членна комисия, която 
ще преглежда документи-
тена кандидатите. Пред 
„Черноморски фар“ Стам-
болиев потвърди, че ще се 
кандидатира отново. Все 
още не е ясно ще има ли и 
други кандидати.

Тръгва нов конкурс за 
омбудсман на Бургас

Петър Кънев с най-много 
местни номинации  

за депутат 

Преместването на бургаската 
библиотека върви с пълна пара



Силвия ШАТЪРОВА

В пандемична обстанов-
ка и с противоепидемич-
ни мерки общините под-
готвят бюджетите си тази 
година. Свиване на кола-
ните е ясно, че ще има и 
пищност в харчовете - не. 
Проектите им са почти го-
тови, като най-вероятно те 
ще бъдат публично обсъж-
дани онлайн, или в групи 
до 15 души, а гражданите 
ще дават предложения по 
електронна поща. Заради 
пандемията от COVID поч-
ти всички кметове заявя-
ват, че основните прио-
ритети са здравеопазва-
не, образование и прео-
доляване на последици-
те от пандемията. Парите 
отиват за разплащане 
с доставчици на дезин-
фектанти, облекло за ме-
дици и социални работни-
ци, за оборудване на ме-
дицински центрове и сред-
ства за хората на първа 
линия. По-малко инфра-
структура, спорт и култу-
ра. Въпреки това животът 
не може да спре и субси-
дии ще има и за тях, но не 
в обема, който сме свик-
нали да виждаме.

Днес избрахме да ви 
представим три общини, 
които вече са почти готови 

с основния си документ, 
по който ще работят.

В Созопол - тежко 
финансово 
наследство, но 
въпреки това 
подготовка за 
мащабни проекти

В Созопол кметът Тихо-
мир Янакиев има тежко 
наследство от предходно-
то управление и се бори 
с него, погасява дългове 
и кредити, теглени зара-
ди тях.

„Трудни времена дой-
доха, COVID изяде една 
година от икономическо-
то развитие на света, а 
аз не съм магьосник“, 
казва кметът Тихомир 
Янакиев и продължава, 
че ако ги нямаше дълго-
вете, можеше да има по-
вече средства за култу-
ра, спорт и инфраструк-
тура. Въпреки това бю-
джетът е амбициозен, и 
то свързан главно с про-
ектиране на мащабни 
проекти за канализация, 
водопроводи в населе-
ни места, ще има, разби-
ра се, ремонти на улици. 

Проблемите с дъждовна-
та канализация се отклю-
чиха още повече след по-
следните порои.

Като финансист Янакиев 
е разпределил до стотин-
ка всеки разход. Отново 
ще има оптимизация на 
администрацията, ще от-
паднат четири бройки и 
така в края на годината 
ще са достигнати онези 
10% съкращения, които 
държавата наложи.

Близо 23 400 000 лева 
е рамката на бюджета. 
Приходите от местни дей-
ности са близо 15 млн. 
лв, а от държавни - 8,5 
млн. лв. 

Очаква се тази година 
събираемостта от местни 
данъци и такси да е по-го-
ляма. Миналата година го-
ляма част от руснаците, 
които притежават имоти в 
общината, не пристигнаха 
и не ги платиха, но се на-
дява това да стане тази го-
дина и да се навакса недо-
бора в това перо. Янакиев 
обаче е категоричен, че 
затяга контрола върху ту-
ристическия данък, кой-
то очевидно че не се пла-
ща в пълния му обем. „Не 
може градът да е пълен с 
туристи, а постъпленията - 
нищожни. Или са в сивия 
сектор, или нашият кон-

трол е слаб. Възможно е 
да е комбинация от две-
те“, коментира той и про-
дължава:

„Туристическият данък е 
твърде нисък, между 55 и 
85 стотинки. Да не дадеш 
55 стотинки на ден на чо-
век, а да очакваш трото-
ари, улици, зелени пло-
щи!“. 

Инфраструктурните 
проекти - започва 
проектиране на 
нова автогара в 
Черноморец

В общината изпълня-
ват преходни обекти от 
миналата година, през 
2020 основен акцент бе 
пътната инфраструкту-
ра. Продължава да се из-
пълнява проектът за три 
нови улици - асфалтира-
не на „Републиканска“, 
„Одеса“, която да свър-
же три нови улици в 
квартал „Мисаря“, който 
вече е с изградена кана-
лизация. 

Спешен ремонт ще бъде 
направен на дъждовна-
та канализация в района 
на плаж Харманите, про-
блемът лъсна през по-
следните дни, когато во-
дата се изля директно 
на плажа. Тя трябва да 
бъде ремонтирана преди 
да се асфалтира улицата. 
„Този обект не беше пла-
ниран, а сега ще заделим 
600 000 лева, които никак 
не са малко“, продължа-
ва Янакиев.

Новите улици в квартал 
„Мисаря“ няма да позво-
ляват почвата да засму-
ква дъждовните води, а 
водосборът да отива на 
Харманите, както досега. 
„Длъжници сме на наши-
те съграждани за тази ка-
нализация и това трябва 
да се случи“, допълва со-
зополският кмет.

Капиталовата програ-
ма е в размер на 1 972 000 
лева, най-значимият й 
обект е проектиране и 
строителството на нова 
автогара в Черноморец, 
която е преходен обект 
и ще завърши през 2022 
година. 

Нов водопровод е пред-
виден за село Равадиново, 
както и изграждане на 
улици там. Тече проце-
дура и за канализация 
на нов квартал в селото, 
за която са предвидени 
500 000 лева.
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Общински бюджети 
• Животът все пак продължава, но 
без разточителства, а по-смирено 
• Трудно събиране на такси и 
данъци предвиждат кметове 
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Тихомир Янакиев, кмет на община Созопол

Ремонтиран е пътя между Созопол и село Равадиново

Детската площадка на ул. „Мусала“ в новия град  на Созопол бе реконструирана 
и оборудвана като спортно игрище

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

ЛИКВИДАЦИОННАТА КОМИСИЯ ПРИ ЗКПУ „СПАСЕНИЕ” (в ликви-
дация), с. Орлинци, общ. Средец, обл. Бургаска, ЕИК 812102939 
СВИКВА на 13.02.2021 г. от 10.00 часа Общо събрание на член-
кооператорите при следния дневен ред:

1. Отчет на Ликвидационната комисия при ЗКПУ „СПАСЕНИЕ” (в 
ликвидация), за дейността й през 2020 г.

2. Приемане ГФО за 2020 г., ведно с всички съставни части и 
приложения.

3.Вземане решение за удължаване срока на ликвидация до 
31.12.2021 г.

4.Разни.
Събранието ще се проведе от 10.00 часа в залата на кметство с. 

Орлинци, общ. Средец. При неявяване на необходимият брой чле-
нове, събранието ще се проведе в 11.00 часа, на същото място, 
при същия дневен ред.

ОТ ЛИКВИДАЦИОННАТА КОМИСИЯ

СЪОбщеНИе

Фирма „Сийсайд 2020“ обявява инвестиционно наме-
рение за изграждане на апартаментен хотел в имот  с 
индентификатор 07079.518.93

за РЕКЛаМа 0878 424 698
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по време на пандемия 
„Направихме ремонт 

на пътищата от Зидарово 
към Габър и Вършило. 
Такъв ремонт на пътища 
не беше извършван 15 го-
дини. Направихме реха-
билитация на пътя между 
селата Равна гора и Росен 
и ще бъде напълно готов 
тази година“, продължава 
Янакиев.

В село Росен  
вече са готови  
две улици

Основният приоритет е 
да се подготвят проектите 
и да се чака финансиране 
по програми, за да се взе-
мат парите.

Предстои проект за пре-
чиствателната станция на 
село Росен, защото тя не 
работи заради липса на 
връзки.

„Тази година ни пред-
стои плащане по безлих-
вения заем. Те трябва да 
дойдат от собствени при-
ходи, ако г-н Рейзи не 
беше оставил неразпла-
тени задължения от 3,5 
млн. лв., тези пари можех 
да ги инвестирам в асфал-
тиране на улици в насе-
лените места, а аз трябва 
да ги взема и да ги вър-
на на държавата, защото 
тя ми ги е дала да се раз-
платя с контрагентите, на 
които не е било плащано. 
Отделно предстои плаща-
не на главница по креди-
та - 2,1 млн. лв. към ЦКБ 
и „Булбанк“. 

Тези пари са от собст-
вените приходи, никой не 
ни ги дава, с тях може-
хме да правим култура, 
спорт, мероприятия, ин-
фраструктура, каквото ви 
дойде на ум. Разплатихме 
над 1 млн. лв. към кон-
трагенти. Заварих дъл-
гове от 28 млн. лева, 23 
млн. към банки, 1,3 към 
МОСВ и към контраген-
ти. Предполагам, че към 
края на годината ще има-
ме 24 млн. лв. Ще погасим 
3 млн. лв., в същото вре-
ме не трупаме нови за-
дължения, а инвестираме 
в благоустрояване“, каз-
ва Янакиев.

В бюджета са предви-
дени средства за кул-
тура, спорт, НПО-та. 
Усвояването на нови те-
ритории за паркиране, 
което е проблем в града 
през лятото.

Детайли около него 
четете стр.9

Царево - 
подготовка за  
още по-силен 
туристически сезон

В Царево се подготвят 
за още по-силен турис-
тически сезон, на това е 
подчинен в по-голямата си 
част бюджета. Той отново 
ще бъде разделен на три 
основни оси - капиталови 
разходи, издръжка и соци-
ални дейности. През тази 
година продължава раз-
плащането по мащабните 
инфраструктурни проекти 
на общината - новият пло-
щад на Ахтопол, Морската 
градина на Лозенец, ново-
то кметство на Синеморец 
и новата административ-
на сграда на общината в 
Царево. Ще бъдат заделе-
ни средства за европро-
екти.

„Имаме шанс да стар-
тираме проект за нов во-
допровод в село Велика, 
както и за още едно насе-
лено място“, казва кметът 
Георги Лапчев. Той е ка-
тегоричен, че светът няма 
да се отпусне толкова бър-
зо след пандемията и бъл-
гарите отново ще пред-
почетат родното море и 
Царево. „Изграждахме 
алеи, пространства и от-
говорихме на искането на 
туристите, затова ще за-
делим средства за благо-
устрояване, зелени пло-
щи, тротоари, улици“, каз-
ва още Лапчев. Ще има 
пари за спорт и култура, 
ще продължи да функци-
онира социалният патро-
наж. Обмисля се идея за 
справяне на проблема със 

здравеопазване през лет-
ния сезон.

В Карнобат - 
голямото 
предизвикателство: 
нова транспортна 
схема 

Голямото предизвика-
телство за тази година в 
Карнобат е новата транс-
портна схема и въвеждане 
на синя зона, обезпечава-
нето й със средства е за-
ложено в бюджета, както 
и видеонаблюдение. „Ние 
имаме сериозен проблем 
с паркирането в Карнобат 
и това поражда напреже-
ние“, казва кметът Георги 
Димитров.

„Знам, че с нови прави-
ла трудно се свиква, но ще 
се почувства ефектът. Не е 
нормално да имаш гараж, 
да държиш в него дърва за 
огрев, а колата ти да е на 
улицата, която е публична 
общинска собственост и 
е предназначена за прид-
вижване, а не за паркира-
не“, допълва той.

Съветниците ще подкре-
пят всичко в бюджета, ко-
ето засяга образование, 
здравеопазване и инфра-
структура. За тези сфери 
те са единни и няма раз-
ногласия.

Проектобюджетът вече 
е готов и е качен на сай-
та на общината. Последно 
се оглеждат текущи ремон-
ти и капиталови разходи 
по селата. Всяко село в 
общината е със свой бю-
джет. С два милиона пове-

че е завишен тази година 
бюджетът на общината, от 
30 млн. лв. той става 32,5 
млн. лева.

„Планирали сме разхо-
ди дори и в дейности, кои-
то не осъществяваме - пен-
сионерски клубове, кул-
тура спорт, ще реализи-
раме капиталови разхо-
ди и ремонти в тях“, казва 
кметът Георги Димитров. В 
детските градини вече са 
подменени легла, използ-
вано е времето на локда-
уна да се извършат ремон-
ти в тях.

„Изключително напрег-
нат бюджет“, обобщава за 
него градоначалникът и до-

пълва: „COVID-разходите 
си вървят, купуваме де-
зинфектанти, маски, пре-
венция“.

Той има притеснения за 
събиранията на някои да-
нъци и такси от страна на 
големи и малки фирми, 
които се намират в тежка 
ситуация заради COVID. 
Въпреки това бюджетът 
предлага един оптимис-
тичен вариант за 2021 го-
дина.

В здравеопазването 
пари са предвидени за 
рентгена, 120 000 за МБАЛ 
- Карнобат, 10 000 за ме-
дицинския център, отдел-
но още 10 000 за спешния 

център, за да укрепи тази 
структура. 

Важните проекти:

„Заложили сме пари 
за проектиране на сепа-
рираща инсталация, за-
щото там проблемите ни 
са много големи, непре-
къснато ни се увелича-
ват разходите по Закона 
за управление на отпадъ-
ците, увеличат се сред-
ства за рекултивация на 
депата, скачат по 10-12 
лева на тон. Налага се 
да увеличим такса смет 
за тази година, защото 
беше символична. Имаме 
случаи на такса от 1 лев 
на имот, нали разбирате, 
че това е смешно“, казва 
Димитров. Отново общи-
ната обаче ще дофинан-
сира сметосъбирането.

Ръководството й заделя 
средства за проектиране и 
има готовност за следва-
щия програмен период. Ще 
се санират жилищни сгра-
ди, защото обществените 
вече напълно са санира-
ни. Ще се търсят средства 
за киното, за площада и за 
Златното езеро. Общината 
кандидатства за създава-
не на социално предпри-
ятие. Участва по проек-
ти по ПУДООС, „Красива 
България“. Търсим алтер-
нативно финансиране, но 
за да го търсим, трябва 
да сме заложили сред-
ства за проектиране и за 
съфинансиране“, обобща-
ва кметът. 

За проектобюджетите  
на останалите общини чете-
те в следващите броеве

Инж. Георги Лапчев, кмет на община Царево

Георги Димитров, кмет на община Карнобат

В Карнобат ще трябва да свикват, че ще имат нова организация на транспорта

Царево се подготвя за нов силен летен сезон



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Дона МИТЕВА

10 години от първия полет 
на хидроплан, който е сгло-
бен в Бургас, а в момента 
лети в САЩ, се навършиха 
на 31 декември 2020 година. 
Тогава – в последния ден на 
2010, когато хората се стягат 
за пищни тържества и тра-
пези, няколко души ентуси-
асти издигат от летището в 
Приморско сглобения от тях 
хидроплан SeaRey. Без из-
лишен шум и медийно при-
съствие, те се радват на ус-
пеха си – да видят птичката, 
която са направили, да лети 
в небето.

В момента той е собстве-
ност на Красимир Ганев, 
който живее в Щатите – в 
Чикаго.

Началото

Двама приятели - Гичо Ко-
вачев и Красимир Ганев – 
любители пилоти, решават 
да си купят КИТ – самолет в 
разглобено, насипно състо-
яние, който да бъде сглобен 
тук, край морето.

Спират се на SeaRey, кой-
то се произвежда в САЩ, 
Флорида, град Таварес, 
след обстойно проучване на 
пазара.

Красимир посещава фа-
бриката и там има възмож-
ност да лети на такъв хидро-
план. Получава се любов от 
пръв поглед. Съответно са-
молетът е поръчан и пла-
тен. 

Прибирайки се в Бургас, 
Красимир търси екип, който 
да сглоби SeaRеy. С парт-
ньора си в начинанието - Ги-
чо Ковачев, се обръщат към 
трима авиомоделисти: Пе-
тко Кичев, Илия Стоянов и 
Иван Тронков. Професиите 
на тримата нямат нищо об-
що с авиацията и летенето. 
Илия работи в БСУ като под-
дръжка, Иван е бивш военен 
– щурман от ВВС, а Петко е 
инженер-конструктор от ва-
гонния завод, който от 1992 
година се занимава с час-
тен бизнес, понастоящем е 
брокер на недвижими имо-
ти.

Мечтата – реалност

Свързват ни с Петко Ки-
чев, който с охота разказва 
за авиомоделизма като хо-
би и приключението да сгло-
биш самолет и да полетиш с 
него.

„Десетки мечтаят да сгло-
бят самолет, който да лети. 
По мои сведения тук, при 
нас, няма сглобен друг та-
къв самолет в Бургас, който 
да е минал всички изпита-
ния и да има издаден серти-
фикат за годност от Граж-
данска въздухоплавателна 
администрация“, разказва 
инженерът.

Самото изработване на 
такъв самолет от фабриката 
отнема много време. Близо 
десет години се работи по 
даден модел докато се стиг-
не до момента той да бъде 
продаван на потребителите. 
Когато българите заявяват 
своя екземпляр, от SeaRеy 
има продадени около 300 
екземпляра.

На въпроса на Гичо и Кра-
си дали авиомоделистите 
ще се справят със сложната 
задача Петко отговаря: 
„Щом триста екипа са се 
справили – няма основание 
за съмнения, че и ние ще се 
справим“.

Сандъкът, който 
трябва да се 
превърне в самолет

Голямо чудене пада на 
митницата, където не знаят 
как да таксуват пратката - 
дали като самолет, или като 
резервни части – и в двата 
случая не отговаря на точ-
ността, която звучи странно: 
самолет в насипно състоя-
ние.

На 3 май 2010 година в 
Бургас пристига сандък с 
размери 6 метра на 1.50 на 1 
метър.

В блока зад хотел „Ата-
ген“, в партерно помещение 
започва първата част от 
сглобяването на аероплана.

„На партера, в едно поме-
щение от шейсет квадратни 

метра започнахме. Само 
разопаковането ни отне три 
дни на трима души, които 
работехме по десет часа. 
Частите бяха подредени в 
склад. В такъв превърнахме 
вътрешното помещение“, 
спомня си брокерът на не-
движими имоти.

Започва сглобяването на 
скелета на самолета. Съот-
ветно и любопитството от 
съседи и хора, които седят 
на съседното кафене. Валят 
въпроси, коментари…

„Приятели идваха специ-
ално да ни видят. Голяма 
част от тях не вярваха на 
очите си с какво сме се зае-
ли. Един даже ни каза: 
„Момчета , защо не поми-
слихте преди да се съгласи-
те. Да бяхте изпили по две-
три бири, та да изчакате да 
ви мине меракът“, смее се 
на спомените Петко.

Упътването, по което тряб-
ва да се сглоби хидропла-
нът, е от 500 страници. Всич-
ко е точно описано. Мъжете 
четат внимателно и изпълня-
ват стъпка по стъпка указа-
нията. Бавно и полека се оф-
ормя скелетът на самолета. 
Помещението става тясно. 
Тялото и крилете са готови. 

Приключението 
продължава  
в Приморско

През септември се местят 
в хангара на летището в 
Приморско.

„За да извадим крилете и 
тялото на самолета, се на-
ложи да демонтираме до-
грамата“, спомня си авио-
моделистът. Това наистина 
е било атракция за цялата 
махала, както и качването 
на частите на товарната ко-
ла.

В Приморско започват да 
ги наобикалят техни колеги, 
авиомоделисти от София, 
Пловдив и Шумен. Идват съ-
що и пилоти от малката ави-
ация. Започват да валят въ-
проси кога всичко ще е гото-
во.

Там, край морето се сгло-
бява самолетът, монтира се 
и двигателят. Започват про-
бите на земя на всички сис-
теми. Прави се окабелява-
нето, което включва повече 
от три километра жици. До-
ри се монтира специалното 
отопление. Всичко се случва 
под непрекъснатия контрол 
на ГВА (Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплава-
телна администрация“), като 
самолетът минава всички 
изпитания без забележки.

Първият полет

Така, на 31 декември в 
13.05 часа SeaRеy се издига 
за първи път в небето над 
Приморско. Пилотира го 
Красимир Ганев. Прави един 
кръг и приземява птичето. 
Веднага след това излита от-
ново, този път на борда на 
хидроплана е и Петко Кичев. 
„Чувството бе неописуемо. 
Специално си бях взел от 
Бургас шал, който бе с бъл-
гарския трикольор. Ние не 
вдигнахме никакъв медиен 
шум, не се хвалихме излиш-
но, но за всички, които участ-
вахме в проекта SeaRеy, то-
ва бе знаменателен момент“, 
разказва с вълнение десет 
години по-късно Петко.

Първото кацане на вода е 
през февруари в Мандрен-
ското езеро. От пътя на дига-
та Петко следи самолета, 
който идва от Приморско. В 
езерото прави няколко каца-
ния и излитания, за да се 
убедят всички, че както на 
сушата, така и на вода 
SeaRеy се държи брилянтно. 

После самолетът е бази-
ран за известно време на 
язовир „Порой“.

Гичо Ковачев направи ле-
тището в Слънчев бряг. Него-
вият колега Красимир Ганев 
от дълго време живее в Щати-
те. Там сега и лети със сгло-
бения в Бургас хидроплан.

Петко уточнява, че сглобя-
емите самолети SeaRеy не 
могат да изпълняват комер-
сиални дейности срещу за-
плащане, въпреки че имат 
допуск до всички летища. С 
тях може да летят само соб-
ствениците им и техните се-
мейства. 

Бургаският хидроплан е 
минал още един път сертифи-
циране – вече в Америка, и 
сега Краси лети там с него. 

Тръпката на 
авиомоделизма

Авиомоделистите, които 
са заедно от деца, се връ-
щат към спомена от шестте 
месеца на сглобяване на хи-
дроплана с умиление и нес-
крита гордост. Те са убеде-
ни, че ако сега отново тряб-
ва да сглобят такъв самолет 
– ще го направят за не пове-
че от четири месеца.

Хора с различни профе-
сии, обединени от магията 
на авиомоделизма, доказ-
ват, че хобито е второто аз. 
Петко, Иван и Илия са кате-
горични, че: „Да имаш хоби 
трябва да пожертваш пари и 
да имаш добра жена!“.

Едва ли многобройните 
клиенти, които търсят услу-
гата на Петко като брокер, 
подозират, че пред тях стои 
човек с такова увлечение 
към самолетите.

А самият факт, че във во-
дните площи около Бургас е 
кацал хидроплан доказва, 
че не е напразна амбицията 
на Управителния съвет на 
българо-италиански център 
"Да Винчи" за полет над бур-
гаските езера – атракция, 
която да донесе нов облик 
на града, а защо не и да въз-
роди старата слава на ае-
роклуба в Бургас. Освен то-
ва да се превърне в незаме-
нима атракция, защо не и 
със сглобени в Бургас хи-
дроплани.

Тръпката да сглобиш  
хидроплан и да полетиш с него
4 Десет години от първия полет на 
SeaRey, сглобен от ентусиасти в Бургас
4 Разказва Петко Кичев,  
понастоящем брокер на недвижими 
имоти, за екипната работа на трима 
авиомоделисти
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Второто Аз

Хидропланът в насипно състояние

Авиомоделистите Петко Кичев, Илия Стоянов и Иван Тронков (от ляво на-
дясно)

От ляво надясно: Красимир Ганев - пилот, Гичо Ковачев - пилот, Петко  
Кичев, Митко Стоянов - началникът на летище Приморско, Илия Стоянов - 
авиомоделист

SeaRеy излита и каца както на суша, така и на вода

Отборът от ентусиасти
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

22-25 ЯНУАРИ 2021, бр. 441

На 21 януари комисия, 
назначена със заповед на 
кмета на общината, отво-
ри подадените оферти за 
изпълнител по проекта за 
благоустрояване на град-
ската градина. Седем пък 
са фирмите - кандидати 
по процедурата за „Осъ-
ществяване на строите-
лен надзор при изпълне-
ние на строителството на 
обект: „Благоустрояване 
на градска градина в УПИ 
I-за парк кв. 63, по плана 
на гр. Айтос”, научи още 
НП. Проектът е един от ва-
жните за айтозлии, с оси-
гурено финансиране, кой-
то община Айтос ще реа-
лизира през 2021 г. Целта 
е в градината с площ от 
29 543 кв. м да бъдат съз-
дадени подходящи и безо-
пасни условия за отдих и 
спорт за жителите и гости-
те на града.

Айтоската градска гра-
дина е създадена още в 
началото на ХХ век с до-
броволния труд на ай-
тозлии. Дърветата и хра-
стите са пренасяни с вол-
ски коли и на гръб от раз-
садник извън града, за да 
бъдат засадени на една 
обширна територия в цен-
търа на Айтос. По-късно, 

с финансиране от местни 
производствени предпри-
ятия е изградена парко-
вата инфраструктурата, в 
която не са инвестирани 
средства за ремонти от 30-
40 години. 

Гражданите на Айтос са 
особено привързани към 
този зелен символ на гра-
да и особено критични, ко-

гато липсват средства за 
поддържане на алеите, зо-
ната за спорт, осветлени-
ето, зелените площи, дър-
весната и храстова расти-
телност. Защото градската 
градина е естествен цен-
тър за хората от всички 
айтоски квартали и пред-
почитано място за отдих, 
спорт и забавления на де-
цата и гражданите. 

Градската градина е 
един от символите на гра-
да ни, място, което еже-
дневно събира много май-
ки с деца и млади хора. За 

радост, в Айтос демограф-
ската криза не нанесе по-
ражения - има много деца 
и млади хора, които търсят 
реализация в родния град. 
За тях Община Айтос инве-
стира 1 400 000 лв. в рекон-
струкцията и разширение-
то на спортната зала, ко-
ято се намира в градска-
та градина. Сега целта е и 
районът около залата да 
бъде изцяло осъвременен 
и обновен. 

Община Айтос има готов 
технически проект за бла-
гоустрояване на градска-

та градина, изграждане на 
спортна площадка и кът за 
фитнес на обща стойност 
1 310 321 лв. с ДДС. През 
м. декември 2020 г. усили-
ята й, свързани с търсе-
нето на финансиране за 
реализацията на проекта, 
срещнаха подкрепата на 
Министерския съвет. Към 
бюджета с ПМС Община 
Айтос получи 1 310 000 лв. 
за първото от четири де-
сетилетия насам благоус-
трояване на зеления ай-
тоски символ. 

НП

След обновяването на парка -  
ред е на градската градина

Осигурени са  
1 310 000 лв. 
финансиране за 
зеления айтоски 
символ по  
общински проект

Така изглежда градската градина през януари 2021 г.



Защо и как?
Все още има гражда-

ни, собственици на тър-
говски обекти и заведе-
ния, които не спазват 
правилата за разделно-
то събиране на отпадъ-
ците. За тях и за всички 
граждани на община Ай-
тос ще напомним, че от 
2015 година “Екопак Бъл-
гария” управлява дей-
ностите по разделното 
събиране в град Айтос 
и селата Карагеоргиево, 
Мъглен, Пещерско, Пир-
не, Тополица. В  града и 
околностите са разполо-
жени цветни контейнери, 
адресите им можете да 
видите на сайта на “Еко-
пак България” http://www.
ecopack.bg/bg/aytos/102/
gr-aytos/270/map/. 

За тези, които все 
още не знаят - ето ня-
колко полезни прави-
ла при разделното съ-
биране и изхвърляне 
на отпадъците от опа-
ковки:

Правила за разделно 
събиране на хартиени 
и картонени отпадъци – 
син контейнер!

1. В синия контейнер се 
изхвърлят само хартиени 
и картонени отпадъци.

2. В съдовете за раз-
делно събиране на хар-
тия не се допуска изхвър-
лянето на: битови отпадъ-
ци; силно замърсени или 
омаслени хартиени и кар-
тонени отпадъци; хартии 
с нанесени специални 
покрития; всякакви дру-
ги отпадъци, които не са 
хартиени.

3. Кутиите и кашони-
те трябва да са предва-
рително сгънати, защо-
то така се редуцира обе-
ма и в контейнера, и за 
камиона, който ще ги из-
вози.

 Хартията се приема в 
заводите за рециклира-
не само когато е чиста! 
И само когато е събрана 
разделно, може да бъде 
оползотворена. Ако из-
хвърлиш при чистата хар-
тия органични или строи-
телни отпадъци, мазнини, 
спираш процеса на ре-
циклиране!

Всеки тон рециклира-
на хартия спасява 13 
дървета.

1 килограм рециклира-
на хартия спестява из-
ползването на 32 литра 
питейна вода.

Всеки тон рециклирана 
хартия спестява използ-
ването на 4 кВт/ч елек-
троенергия.

90% от всички картоне-
ни опаковки могат да се 
рециклират.

Правила за разделно 
събиране на пластмасо-
ви и метални отпадъци 
от опаковки – жълт кон-
тейнер

1. В жълтия контейнер 
се изхвърлят само пласт-
масови и метални отпа-
дъци. 

2. В съдовете за раз-
делно събиране на пласт-
маса не изхвърляй: блис-
тери от лекарства, туби 
от масла и други вредни 
вещества; домакински 
електроуреди, авточасти 
и др.; отпадъци, които не 
са пластмасови.

3. Преди да изхвърлим 
пластмасовите опаков-
ки, трябва да ги изпраз-
ним от съдържанието им 
и ги почистим, да смачка-
ме бутилките, чрез нави-
ване, за да изкарме въз-

духа и да намалим обема 
им, след това ги запушва-
ме с капачката.

Пластмасата се раз-
гражда с години и за-
мърсява най-много 
природата!

Един тон рециклира-
на пластмаса спестява 
електричеството на едно 
българско домакинство 
за две години;

Енергията, отделена 
при рециклирането на 1 

алуминиева кутия, сти-
га за 3 часа телевизион-
но време;

От 1250 кг алуминиеви 
вторични суровини се по-
лучава 1 тон алуминий - 
алуминият се рециклира 
изцяло и процесът може 
да бъде безкраен.

Правила за разделно 
събиране на стъклени от-
падъци от опаковки – зе-
лен контейнер

1. В зеления контейнер 
се изхвърлят само стък-
лени отпадъци от опа-
ковки.

2. В зелените контей-
нери не трябва  да се из-
хвърлят: счупени чаши и 
чинии; порцелан и изде-
лия от огнеупорно стък-
ло; крушки и луминес-
центни лампи; стъкло от 
прозорци и огледала; ав-
томобилни стъкла.

3. Преди да изхвър-
лим стъклените опаков-
ки, трябва да: се махнат 
капачките и тапите; да 
се изпразни от съдържа-
нието им.

Стъклото за бутилки и 
буркани и плоското стък-
ло (за прозорци) се пре-
работват по различен на-
чин, затова не трябва да 
се смесва.

На практика стъклото 
се рециклира безкрай-
но много пъти (казват, че 
до 2000).

Рециклирането на една 
стъклена бутилка спестя-
ва енергията, с която ва-
шият компютър може да 
работи 25 минути, а ва-
шата перална машина – 
10 минути.
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С подкрепа на Об

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

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

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул.”Славянска” № 50, прие-
ма оферти за закупуване на 1 брой комплект по ботаника и био-
логия за лабораторна работа до 1 225 лв с ДДС, 1 брой комплект 
по растениевъдство за лабораторна работа до 1 050 лв с ДДС, 1 
брой Уред за измерване влажността на зърнени култури до 810 лв 
с ДДС, 1 брой Почвоанализатор - дигитален с микропроцесорен 
контрол, измерва съдържанието на N, P, K, соленост и PH в почви, 
торове и растения; може да съхранява и да принтира данните от 
измерванията; компактен до 3 600 лв с ДДС. Кандидатите могат да 
участват и за отделни позиции. Офертите се получават в запечата-
ни, непрозрачни пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допъл-
нителна информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!

Проект на наредба 
за определяне и адми-
нистриране на мест-
ните такси и цени на 
услуги на територия-
та на община Айтос e 
публикуван на официал-
ния сайт на Община Ай-
тос https://aytos.bg. На 
основание на Закона 
за нормативните акто-
ве, на заинтересованите 
граждани и организации 
е предоставен 30-дневен 
срок от публикуване на 
проекта – 14.01.2021 г., в 
който могат да предста-
вят предложения и ста-
новища относно изгот-
вения проект на наред-
ба за определяне и ад-
министриране на мест-
ните такси и цени на ус-
луги на територията на 
община Айтос.

Проектът на наредбата 
се придържа към дейс-
тващите такси и цени, 
като се предлагат ня-
колко промени, които са 
продиктувани от проме-
ни в нормативната база 
и/или в резултат на на-
стъпили промени в пот-
ребностите и очаквания-
та на населението. Нор-
мативни изменения от 
последните години на-
лагат актуализация на 
терминологията и изме-
нение в наименование-
то на част от услугите. 
Проектът за нова наред-
ба цели да се постигне 
съответствие с действа-
щите нормативни актове 
от по-висока степен, да-
ване на ясна регламен-

тация в уредбата на об-
ществените отношения, 
касаещи предоставяне-
то на административни 
услуги, както и тяхното 
по-добро систематичес-
ко подреждане. 

Проект на наредба за 
изменение и допълне-
ние на Наредба за реда 
за разрешаване поста-
вянето на премествае-
ми обекти на територи-
ята на община Айтос e 
публикуван на официал-
ния сайт на Община Ай-
тос https://aytos.bg. На 
основание на Закона 
за нормативните акто-
ве, на заинтересованите 

граждани и организации 
е предоставен 30-дневен 
срок от публикуване на 
проекта – 14.01.2021 г., в 
който могат да предста-
вят предложения и ста-
новища относно изгот-
вения проект на наредба 
за изменение и допълне-
ние на Наредба за реда 
за разрешаване поста-
вянето на преместваеми 
обекти на територията на 
община Айтос 

Проектът на наред-
ба цели привеждане на 
разпоредбите на дейс-
тващата наредба в съот-
ветствие с настъпилите 
законодателни проме-
ни в нормативна уред-

ба - прецизирането на 
изискванията по отно-
шение на документаци-
ята, които лицата пода-
ващи искане за разпо-
лагане на премествае-
ми обекти, следва да из-
пълнят. 

Предложенията и 
становищата по два-
та проекта на наредби 
се представят в дело-
водството на Община 
Айтос в Центъра за ус-
луги и информация на 
гражданите на адрес: 
гр. Айтос, ул. ”Цар Ос-
вободител” №3 или на 
следния имейл адрес: 
obshtina@aytos.bg

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул.”Славянска” № 50, приема 
оферти за закупуване на 2 бр. Дигитални микроскопа- учебни с 
монокулярна глава, завъртане на 360°, оптика на обективите: ах-
роматични с увеличение 4x, 10x, 40x до 840.00 лв. с ДДС. Офер-
тите се получават в запечатани, непрозрачни пликове до 16,00 
часа на 03.02.2021 г. За допълнителна информация тел.0888 20 
66 82 и на pgss-aitos.org

• Спестяваме природни си ресурси. 
• Намаляваме депонираните отпадъци.
• Намаляваме замърсяването на околната среда.
• Закупувайки си опакован продукт, заплащаме такса за неговото разделно съби-

ране и рециклиране. 
• Глоба от 300 до 1000 лв., ако изхвърляме отпадъци, обозначени с маркировка за 

разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци.
• Осигуряваме по-добро бъдеще за нашите деца. 
Тези 6 причини са напълно достатъчни, за да накарат всеки разумен човек да пре-

осмисли навиците си. Достатъчно е само да си представим нещата, които ежеднев-
но изхвърляме в природата с лека ръка, за да осъзнаем последствията, които неми-
нуемо ни застигат – ако не нас, то нашите деца…

Важно!
Ако се интересувате, къде има база за изкупуване на хартия, картон, пласт-

маса и стъкло - можете да го направите в гр. Каблешково, в пункта на “ЕВРО-
ИНПЕКС” ЕООД - Бургас.

6 причини да събираме 
отпадъците си разделно:

Два проекта на наредби  
на сайта на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на строи-
телни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  речни кори-
та, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъ-
дат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да де-
понира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кме-
та на Община Айтос, и да получи Разрешение от кмета на Общи-
на Айтос за извозването на строителния отпадък до съответна-
та площадка. 

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

Лице за контакти: Катя Иванова – Старши експерт, Дирекция 
„ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.
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Два инициативни комитета регистрирани  
за участие на частичните избори в Мъглен

Село Мъглен се готви 
за нови избори. Мъглен-
ци отново избират кмет 
на 28 февруари 2021 г., тъй 
като след кратко боледува-
не, избраният на местните 
избори през 2019 г. кмет 
Ахмед Ахмед почина на 5 
декември м.г. 

Общинската избирател-
на комисия - Айтос, вече 
работи при стриктно спаз-
ване на противоепидемич-
ните мерки в Артзалата 
на Община Айтос. В 10.00 
часа на 20 януари т.г. запо-
чна приемът на документи 
за регистрация на партии, 
местни коалиции и иници-
ативни комитети за учас-
тие в частичните избори. 
Последният срок за регис-
трация на партиите, местни 
коалиции и инициативните 
комитети е до 17.00 часа на 
28 януари 2021 г. 

В първия ден за регис-
трация, в ОИК - Айтос за 
участие в частичните избо-
ри в с. Мъглен са регистри-
рани два инициативни ко-
митета. С Решение 174-ЧИ 
на ОИК - Айтос от 20 яну-
ари 2021 г. е регистриран 
Инициативен комитет за 
издигане на Аднан Хасан 

Лятиф за независим кан-
дидат за кмет на с. Мъг-
лен. С решение №175-ЧИ 
от 20.01.2021 г. регистра-
ция е получил и Инициа-
тивен комитет за издига-
не на независим кандидат 
за кмет на с. Мъглен Ме-
жди Юсеин Ахмед. До ре-
дакционното приключване 
на този брой, в ОИК - Ай-
тос не бяха регистрирани 
партии и местни коалиции 
за участие във вота на 28 
февруари т.г.

Ha основание на Избор-
ния кодекс и Указ на Пре-
зидента на Република Бъл-
гария за провеждане на 
частични избори, кметът 
Васил Едрев издаде запо-
вед за образуване на две 
избирателни секции за 
провеждане на изборите, 
които ще бъдат ситуирани 
в ОУ “Христо Ботев” с. Мъг-
лен. Кметът на общината 
провежда консултации за 
съставите на СИК.

НП

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-08-35

Гр. Айтос,  15 януари 2021 г.

На основание чл.8 от Изборния кодекс и Указ №302 от 
29.12.2020 г. /ДВ, бр.110/20 г./ на Президента на Република Бълга-
рия за насрочване на частични избори за кмет на кметство Мъглен, 
община Айтос  на 28 февруари 2021г. и т.10 от Решение №1917-
МИ на ЦИК от 15.12.2020 г.

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М:
ОБРАЗУВАМ избирателни секции на територията на община Ай-

тос, кметство Мъглен за произвеждане на Избори за кмет на кмет-
ство МЪГЛЕН на 28 февруари 2021 г. и утвърждавам тяхната но-
мерация и адрес, както следва: 020100—

№ по ред № на избирателна 
секция

Адрес на избирателната 
секция

1 036 ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен
2 049 ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен

Настоящата заповед да се обяви публично и да се изпрати на ГД 
ГРАО, ТЗ ГРАО Бургас, Областна администрация Бургас и Общинска 
избирателна комисия Айтос.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 
3-дневен срок от обявяването й пред областния управител на об-
ласт Бургас.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаеми граждани на Община Айтос, 

В изпълнение на Закона за регионалното раз-
витие и в отговор на предстоящите предизви-
кателства пред новия програмен период на Ев-
ропейския съюз, стартира разработването на 
План за интегрирано развитие на Община Ай-
тос за периода 2021-2027 г. Неговата основна 
цел е да определи основните приоритети, за-
дачи и посоката за развитие на общината през 
следващите 7 (седем) години. Ето защо, Ваше-
то мнение, идеи и оценка за процесите и на-
соките за развитие на общината са изключи-
телно важни и ценни за нас. Анкетната карта 

е достъпна на следния интернет адрес: https://
forms.gle/WDpCQsHVqYjA2uJx7 

Можете да попълните анкетната карта в офи-
циалния сайт на Община Айтос https://aytos.
bg. Мнението на всеки от Вас е важно за из-
работването на План 2021-2027 г.! Получените 
резултати ще бъдат взети предвид, и използ-
вани при подготовката на План за интегрира-
но развитие на община Айтос за периода 2021 
– 2027 г.

Предварително Ви благодарим за Ваша-
та ангажираност, мнения и изразена по-
зиция !

Участвайте в анкета на сайта https://aytos.bg за изготвяне на План за  
интегрирано развитие (ПИРО) на община Айтос за периода 2021-2027 г.

Вашите мнения, идеи и оценки  
са важни за развитието на община Айтос

  ДО
  УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ 
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:
  ПП   Г Е Р Б
  КП БСП за България
  ПП  Д П С
  КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
  ПП  ВОЛЯ
  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ 
  За ОБЩИНА АЙТОС

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 91 , ал.3  от Изборния кодекс и 
Указ №302 от 29.12.2020 г. на Президента на РБъл-
гария,   във връзка с произвеждането на частични 
избори за кмет на кметство МЪГЛЕН, община Ай-
тос на 28 февруари 2021 г. насрочвам  консултация 
с упълномощените представители на парламентар-
но представените партии и коалиции, представени 
в 44-тото Народно събрание, както и коалицията, 
която има избрани членове в Европейския парла-
мент от Република България, но не е парламентар-
но представена    за 

26 януари 2021 г от 10.00 часа в кабинета на Кмета 
на Общината за определяне съставите на СИК .

В  консултациите могат да участват и други пар-
тии и коалиции, които не са парламентарно пред-
ставени

Консултациите са публични.
При консултациите участващите партии и коали-

ции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, кое-
то съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, ко-
ято прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на 

СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение 

за актуално правно състояние на партията, изда-
дено не по-рано от датата на указа на президента 
на Република България, с който са насрочени час-
тичните избори, или копие от решението за обра-
зуване на коалицията за участие в изборите за 44-
то Народно събрание. С тях се удостоверяват име-
ната на лицата, представляващи партията или ко-
алицията;

в) когато в консултациите участват упълномоще-
ни лица, се представя пълномощно, подписано от 
представляващите партията или коалицията, или 
заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да замес-
тят предложените от партиите и коалициите лица 
за състави на СИК, когато правомощията на член 
на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 
51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в из-
борния ден. Заместването се извършва с решение 
на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, по-
сочени в буква „а“.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

засега!

Село Мъглен

ОИК-Айтос Обновеното читалище на с. Мъглен

Селото отново избира кмет на 28 февруари 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни лю-
бимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват об-
ществени места, като почистват мястото след дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора 
или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размно-
жаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с 
физиологичните, анатомичните и поведенческите им характерис-
тики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ве-
теринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на 
общинските и ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посе-
щение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - 

и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обо-

значени от общините със забранителни знаци

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъ-
дат налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Бранимира НИКОЛОВА

На емоционална церемо-
ния в единствения учили-
щен музей в Айтос дирек-
торът на СУ “Христо Бо-
тев” Пенка Кирязова поз-
драви отличилия се екип в 
XXVIII Национален учени-
чески конкурс под надслов 
„Учредяване на българска-
та Екзархия – 1870 година 
– венец на църковно-наци-
оналните борби“, органи-
зиран от Национален клуб 
„Родолюбие“.

Зорница Денкова от XIа 
клас впечатли компетент-
ното жури и зае първо мяс-
то с реферат на тема “Ан-
тични и средновековни 
крепости в община Айтос”. 
Предстои рефератът да 
бъде публикуван със сним-
ков материал, под формата 
на малка книжка.

За поредна година възпи-
таници на Николай Дими-
тров, преподавател по ис-
тория и цивилизации в СУ 

“Христо Ботев”, са отличе-
ни, което пък от своя стра-
на показва, че има ученици, 
които живо се интересуват 
от историята и в частност 

от историята на родния 
край. При първа възмож-
ност рефератът ще бъде ат-
рактивно представен пред 
публика.

22-25 ЯНУАРИ 2021 ×ô
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Възпитаник на историка  
Николай Димитров с национално отличие

Иначе уникално, името 
Айтос гордо носи и сели-
ще в южната ни съседка 
Гърция, от много векове и 
до днес. Айтос или Аетос 
(на гръцки: Αετός, Аетос, в 
превод орел) се намира в 

Република Гърция, област 
Западна Македония, с 1535 
жители (2001). Разположе-
но е в северната част на 
котловината Саръгьол, на 
46 километра южно от град 
Лерин (Флорина), в подно-
жието на планината Вич.

Съществува повече от 
пет века, споменава се за 
пръв път в османски деф-

тер от 1481 година 
- тогава е имало 
59 домакинства, 
които отглеждат 
лозя и орехи. 
През 1893 година 
край Айтос е ос-

ветен манастирът 
„Свети архангели 

Михаил и Гаврил“, постро-
ен на мястото на развали-
ни на стари църкви и ма-
настир. При избухването 
на Балканската война 15 
души от Айтос се включват 
като доброволци в Маке-
доно-одринското опълче-
ние. Според секретаря на 
Леринската българска мит-
рополия Васил Трифонов, 
в Айтос към края на осман-
ската власт има „120 чисто 
български къщи“.

В селото има две църкви 
– „Свети Георги“ от 1836 и 
манастирската „Свети Ар-
хангели“ от 1892 година, а 

съборът на селото е на 8 
ноември – Архангеловден. 
Параклисът „Света Парас-
кева“ е построен в 1860 го-
дина под манастира око-
ло смятан за светен из-
вор. В 1960 година е обно-
вен. Всяка година в едно-
именното гръцко селище 
се провежда фестивал на 
чушките. 

И в Гърция има селище  
с името Айтос

СУ “Христо Ботев” е единственото учили-
ще, което има музей на образованието

Директорът Пенка Кирязова: 
„Училището ни е гордо с възпита-
ници като Зорница Денкова“

Признание за преподавателя по история Нико-
лай Димитров

за ПОРеДНа гОДИНа

Зорница Денкова от XIа клас с първо 
място на национален конкурс

Печат на българско-
то училище в Айтос

О т к р а й 
време Айтос 
празнува Ба-
бинден по 
стар стил, на 
21 януари. На 
този ден на-
здравици вди-
гат не само 
а к у ш е р и т е , 
но и всички 
баби от пенси-
онерски клу-
бове, органи-
зации и дам-
ски компании 
в града и на-
селените мес-
та на община-
та. За първи 
път, тази го-
дина заради 
пандемията 
и затворени-
те заведения, 
един от най-
любимите ай-
тоски празни-
ци беше отбе-
лязан само с 
фейсбук поз-
драви и чес-
титки към аку-
шер-гинеколо-
зите и акушерките от общи-
на Айтос. Най-много поже-
лания за здраве и повече 
бебета още рано сутринта 
получиха знакови за родил-
ната помощ в Айтос лека-
ри - д-р Мария Димитрова, 
д-р Венелин Каменски, д-р 
Станка Илиева, д-р Нено 
Ненов, д-р Георги Георгиев, 
д-р Галина Петрова. Пред-

вид дългогодишната работа 
на повечето от тях в бивше-
то вече родилно отделение 
на общинската болница, на 
тях дължат живота си много 
поколения айтозлии.

Кметът Васил Едрев също 
поздрави лекарите и аку-
шерките, с благодарност 
за усърдието им и изключи-
телната грижа за бъдещите 
майки и за всяко ново по-

коление на община Айтос. 
“Повече от 10 години Айтос 
няма родилно отделение, 
но пък се слави с прекрас-
ни професионалисти! Гор-
деем се с Вас - Вие вдъхва-
те живот и радост в айтос-
ките домове! Нека да са по-
вече бебетата през новата 
година! Бъдете здрави”, на-
писа градоначалникът.

НП

Айтос празнува Бабинден 
с фейсбук честитки Там живеят 

1535 души и 
ежегодно  
се провежда 
фестивал на 
чушките

Айтос, Гърция

Айтоският манастир „Свети архангели“, един от 
трите български манастира в Леринско

Айтос, Гърция, през Първата световна вой-
на - пощенска картичка

Д-р Станка Илиева и д-р Мария Димитрова изпълняват тради-
ционния ритуал на Бабинден в МЦ І - Айтос, 2021 г.

А имаше дълги хора и много настроение - Бабинден 2019 г., празник на да-
мите от ТД “1897 Пейо Киприлов” - Айтос



Процедурата бе открита 
на 15 януари чрез обявява-
нето му на интернет стра-
ница на Община Созопол - 
www.sozopol.bg, където все-
ки може да се запознае с до-
кументацията в секция „Фи-
нанси/Бюджет/Проектобю-
джет 2021“. В прикачените 
файлове е налична и връз-
ка към интернет адрес към 
анкета, която е изготвена, 
за да подпомогне процеса 
по публичното обсъждане от 
местната общност и с цел да 
бъде обхванат по-широк кръг 
от заинтересовани страни. 
От ключово значение е при-
носът на всеки, включил се с 
конкретна информация, пре-

поръки и коментари, свър-
зани с приоритети на раз-
витие, зони за въздействие 
и проекти.

Друга възможност за 
участие в публичното об-
съждане е чрез подаване 
на анкетен формуляр в Цен-
тър за административно и 
информационно обслужва-
не (фронтофис) на Общи-
на Созопол или на елек-
тронна поща – obshtina@
sozopol.bg.

На 27 януари 2021 г. в 
14.00 часа в канала на Об-
щина Созопол в интернет 
платформата YouTube – 
„Sozopol Minicipality Official 
/ Община Созопол“ ще бъде 

публикуван видеозапис, 
чрез който кметът Янакиев 
ще представи проектобю-
джета на общността.

Публичното обсъждане 
ще приключи на 29 януари 
2021 г. в 17.00 ч., след което 
ще бъде съставен протокол, 
в който ще бъдат отразени 
всички получени до момен-
та предложения, мнения и 
становища.

Основната цел, която заля-
га в проектобюджета е запаз-
ване и ръст на показателите 
за финансова самостоятел-
ност на община Созопол за 
2021 г. спрямо 2020 г. 

Ñåä ìè÷ íî îá ùèí ñêî ïðè ëî æå íèå, áðîé 519, 22 яíуаðè 2021 ãî äè íа www.so zo pol.bg
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ФК „Созопол“ 
привлече 

полузащитника 
Галин Димов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проектобюджет за 2021 година на Община Созопол

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Кметът на община Созопол г-н Тихомир Янакиев  

на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА И НПО 

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2021г., 
което предвид въведените ограничителни мерки с цел овладяване на раз-

пространението на COVID-19, ще извърши при следната последователност:
 Откриване на процедурата на 15 януари 2021г чрез обявяване на проекто-

бюджета на интернет страница на Община Созопол - www.sozopol.bg и приемане 
на анкети, които могат да бъдат попълнени и изпратени на следния линк: https://
www.surveyrock.com/ts/7Y9GVO, или чрез подаване на формуляр в Център за ад-
министративно и информационно обслужване (фронт-офис) на Община Созопол 
или електронна поща – obshtina@sozopol.bg ;
 Представяне на проектобюджета чрез публикуване на видеозапис на 27 яну-

ари 2021г в 14.00 часа в канала на Община Созопол в интернет платформата 
YouTube - Sozopol Minicipality Official / Община Созопол (интернет адрес - https://
www.youtube.com/channel/UCfNVslmvLWvN80lvQCOnf5w )
 Приключване на публичното обсъждане на 29 януари 2021г. до 17.00 ч. и 

съставяне на протокола, с отразяване на всички получени до момента предложе-
ния, мнения и становища.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ:
кмет на oбщина Созопол

Община Созопол, Кметствата Черноморец, 
Равадиново, Крушевец и СУ "Св. св. Кирил и 
Методий" вече са подготвили проекти, за чие-
то изпълнение ще кандидатстват за финанси-
ране от ПУДООС.

Община Созопол подготвя проект за благо-
устрояване на детската площадка „Кита“, кой-
то касае рехабилитация и обновяване на об-
ществени озеленени площи за широко ползва-
не. Предвидено е обособяване на детски кът, 
обновяване на зоните за отдих, почистване и 
оцветяване на емблематичната за парка фи-
гура – каменния кит-пързалка.

Проектът „Благоустрояване на детска площадка 
„Кита“, гр. Созопол, община Созопол“ е във връз-
ка с участие в конкурс, финансиран от ПУДООС за 
дейности по Национална кампания „Чиста околна 
среда - 2021 г.‘‘ на тема „Обичам природата - и аз 
участвам“.

Продължава на стр. 4

Над 300 участници ще се надиграват във 
фестивала „Фолклорни ритми“ през 2021-ва

През 2021 г. национални-
ят фолклорен фестивал ще 
се проведе в гр. Созопол на 
два етапа, съответно от 27 
юни и 23 август, а организа-
торите споделят, че във вся-
ко от изданията ще се вклю-
чат по над 20 състава от ця-
лата страна с над 300 учас-
тници.

През месец август на из-
миналата година в рамките 

на арт олимпиада „Хармония 
и сила“ като танцово направ-
ление фолклор, с голям успех 
се проведе първото издание 
на НФФ „Фолклорни ритми“ 
2020. Основен организатор 
на фестивала е производите-
лят на традиционни и стили-
зирани народни носии - Мод-
на къща „Перлита“. 

Над 70 лица от цялата община получиха услуги в домашна  
среда по приключилата в края на годината социална програма

На 31 декември 2020 г. приклю-
чи проект „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с уврежда-
ния – Компонент 3“ по Оператив-
на програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“, чрез който бяха 
предоставени здравно-социални 
услуги на 74 лица от цялата общи-

на. Към настоящия момент в под-
крепа на възрастни хора и лица 
с увреждания се изпълнява про-
ект „Патронажна грижа в община 
Сунгурларе и община Созопол – 
Компонент 4“.

Предвид въведените ограничения на обществени мероприятия заради 
пандемията от COVID-19, тази година проектобюджет 2021 на община 

Созопол ще бъде обсъждан в онлайн формат. Рамката е 24 млн. лв.,  
а приоритет се дава на инвестициите в инфраструктура

„Тази година предвиждаме увеличение само на туристиче-
ския данък в минимални размери. В различните категории той 
ще се увеличи от 0.05 до 0.35 лв. Събраните суми ще инвести-
раме с приоритет в дейности, които са свързани с туризма и 
които правят Созопол по-атрактивен“, коментира Янакиев

Продължава на стр. 3

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Обсъждане на проектобюджет 2021 - 
онлайн предвид здравните мерки

Продължава на стр. 2

5 проекта се включват в конкурс 
за финансиране от ПУДООС



Пîåтè÷åí ïåтъê

* * *
Дъждът туптеше в чашата с море,
неспирно плачеше небето посивяло, 
помръкнало бе малкото градче,
за слънцето безумно зажадняло. 
Прегърнаха се старите асми,
глави оголени в стрехите свили,
сред слепите им дървени очи,
две капки ден се бяха скрили...

* * *
Студът нахлу в един след полунощ,
кристална флейта сенките приспива,
в прегръдките му всяка светлинка
угаснала, луната я завива.
Паважът зъзне скрежно побелял,
преплели корен две смокини,
дълбоко скрили в своите сърца,
от лято спомен и вълните сини...

автор: Силвия Андреева

Безпрецедентните предиз-
викателства, свързани с пан-
демичния взрив на коронави-
рус, наложиха мобилизиране 
на допълнителни ресурси от 
страна на Община Созопол за 
превенция и осигуряване дос-
тъпа до услуги на уязвими лица, 
в това число хора с уврежда-
ния или в невъзможност от са-
мообслужване, които са за-
страшени в най-голяма степен 
от COVID-19, както и на лица 
в карантинен период. Иденти-
фицирана бе голяма нужда от 
предоставянето на услуги по 
домовете, насочени към въз-
растни хора над 65 г. с огра-
ничения за самообслужване, 
както и към хора с уврежда-
ния и техните семейства. В от-
говор на нуждите на населени-
ето и с цел превенция на раз-

пространението на коронави-
рус, в проекта бяха включени 
и лица, поставени под каран-
тина от здравните власти, ко-
ито имат социална необходи-
мост от почасови услуги. 

С цел ограничаване конта-

кта между хората и защита на 
най-уязвимите групи бе осигу-
рена мрежа от услуги в домаш-
на среда и изграден подходящ 
капацитет за предоставянето 
им. 9 домашни помощници, 1 
диспечер и 1 шофьор се гриже-

ха за доставка на храна, хра-
нителни продукти и продукти от 
първа необходимост, вкл. ле-
карства, заплащане на бито-
ви сметки, заявяване и полу-
чаване на неотложни админи-
стративни услуги (със средства 
на потребителите или с други 
средства, различни от тези по 
договора).

След приключването на 
„Компонент 3“ в изпълнение 
остава проект „Патронажна 
грижа в община Сунгурларе и 
община Созопол – Компонент 
4“, която се осъществява чрез 
прилагане на вече изградения 
модел за предоставяне на по-
часови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги в до-
мовете на 32 потребители (към 
момента) - възрастни хора и 
лица с увреждания, вкл. с хро-
нични заболявания и трайни ув-
реждания.
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5 проекта се включват в конкурс 

за финансиране от ПУДООС
Целта на кампанията е 

да изгради обществено 
отношение по въпросите, 
свързани с опазването на 
околната среда, да повиши 
екологичната култура и за-
грижеността към мястото, 
в което живеем, и едно от 
условията в конкурса е по-
лагане на доброволен труд 
от страна на гражданите. 

Общественият принос в 
настоящия проект се от-
нася до няколко аспекта: 
демонтаж на компроме-
тираните детски съоръже-
ния и тяхното изнасяне от 
обекта, почистване и изна-
сяне на отпадъци, изгреб-
ване на замърсен пясък и 
разстилане на промит пя-

сък. Предвижда се още по-
чистване и оцветяване на 
каменния кит – пързалка, 
дал името на парка.

СУ "Св. св. Кирил и Мето-
дий" - Созопол, също кан-
дидатства с проект на тема 
‘‘Зелена класна стая на от-
крито‘‘, който предвижда 
обособяване на беседка 
(класна стая на открито) в 
зелената площ между дво-
ра на училището и Детска-
та млечна кухня.

Така ще се формира об-
разователен център, пред-
назначен за обучение 
и възпитание, изгражда-
не на навици за опазва-
не и съхраняване на при-
родата.

Целта на ръководството 
е учениците да покажат от-

ношение и ентусиазъм при 
създаване на нови парко-
ви пространства, залеся-
ване и засаждане на по-
чистени площи и грижа 
за новата растителност, и 
чрез участие и лична отго-
ворност да бъде повишена 
екологичната култура на 
подрастващите. „Убедени 
сме, че зелената класна 
стая ще стане любимо мяс-
то на всички деца и учени-
ци от нашето училище. По 
този начин ще бъдат съз-
дадени условия за учене и 
занимания сред природа-
та и същевременно начин 
да популяризираме при-
родозащитните и здравни 
идеи“, коментират от ръко-
водството на созополско-
то училище.

Проектът, с който кмет-
ство Равадиново ще кан-
дидатства, е за благоус-
трояване на кът за отдих 
в югозападната част на се-
лото между улиците „Ста-
ра планина” и „Теменуга”, 
което да бъде обособено 
като място за отмора, игри 
и срещи на различни въз-
растови групи. Предвиж-
да се изграждането на две 
алеи, монтиране на пейки, 
информационна табела и 
кошчета за отпадъци, как-
то и засаждане на различ-
ни дървесни видове.

Кметство Черноморец се 
включва в конкурса с про-
ект за реновиране на кът 
за отдих в междублоково 
пространство, който включ-
ва почистване на терена от 

битови отпадъци, подмяна 
дървената част на същест-
вуващите пейки и перголи, 
подмяна на плочките, както 
и засаждане на подходяща 
растителност. 

Крушевец се насочва към 
облагородяване на зона 
в центъра на населеното 
място, като в рамките на 
проекта са предвидени: по-
чистване на къта от отпадъ-
ци, Засаждане на декора-
тивни вечнозелени храсти, 
монтаж на къщичка за игра, 
комбинирано детско съо-
ръжение, пружинна кла-
тушка, кошчета за раздел-
но събиране на отпадъци, 
градински пейки, инфор-
мационна табела и огра-
да, която да отделя обекта 
от улицата.

Над 70 лица от цялата община получиха 
услуги в домашна среда по приключилата  

в края на годината социална програма
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Ñъобщение

На основание чл.19 ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси, уведомяваме  
уважаемите собственици – граждани и 
предприятия, на МПС и имоти на тери-
торията на община Созопол, че е извър-
шено облагането за 2021г.

Данъкът върху недвижимите имоти, так-
сата за битови отпадъци, данъкът за пре-
возни средства се плащат на две равни 
вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която е 
дължим.

на ïðåäïëатèëèтå äî 30 аïðèë çа 
цяëата тåêуùа ãîäèíа  ñå ïðавè îт-
ñтъïêа îт 5%.

Плащането може да направите по след-
ните начини:

• В брой :
- На касите на ПМДТУ в гр. Созопол от 

9.00 до 14.00 ч. и гр. Черноморец от 8,30 
до 16 ч., в кметствата на останалите на-
селени места на община Созопол; 

- на каса на EASYPAY;
- чрез ePAY;
- В пощенски клон;
- В ДСК;

• По банков път:
BIC код: CECB BGSF 
IBAN: BG54 CECB 9790 8479 9626 02
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 

АД, клон Черно море

Kîä çа вèä ïëаùане:   
- за данък върху недвижимите имоти 

- 442100
- за такса битови отпадъци - 442400
- за данък върху превозните средства 

- 442300

До получаване на съобщение за 2021 г., 
справка за дължимите местни данъци и 
такси може да направите през интернет 
страницата на Общината с Пин êîä, из-
писан на съобщенията ви за 2020г.

оáùèíа Ñîçîïîë

Ñъобщение
Уведомяваме собствениците на МПС на те-

риторията на община Созопол, че могат да 
плащат определените им данъци за 2021 го-
дина по следните начини:

• на касите на Местни данъци и такси при 
община Созопол, кметство Черноморец, 
кметствата по населени места;

• по банков път чрез посредници – Easy pay, 
Fast pay, ДСК и Български пощи.

Напомняме на собствениците с неплатени 
задължения към 2020 г., че могат да ги платят 
по гореописания начин след издаден Акт за 
установяване на задължения по декларация 
преди изпращането им за принудително съ-
биране от частен съдебен изпълнител.

Община Созопол

Детска площадка „Кита“ в град Созопол
Проектът на СУ "Св. св. Кирил и Методий" предвижда обособяване на клас-

на стая на открито



еêатåðèíа КаПроВа

Семейство от Черно-
морец се свърза с ре-
дакцията ни, за да от-
прави благодарност към 
своите спасители в на-
воднението от 13 яну-
ари.

Пенка и Георги Илиеви 
са научили само малки-
те имена на пожарника-
рите, които са измъкна-
ли тях и автомобила им 
от прииждаща вода – 
Стоян и Васил. Вероят-
но от Противопожарна-
та служба в Созопол.

Възрастните хора раз-
казват, че на 13 януари 
им се наложило да пъ-
туват за Созопол и, въ-
преки силния дъжд, се 
престрашили да тръг-
нат. Все пак двата гра-
да са само на 10 кило-
метра един от друг. До 
пречиствателната стан-
ция преди разклона за 
Созопол обаче колата 
им затънала в огромна 
локва, а водата стигна-
ла до праговете на вра-
тите. Пенка и Георги не 
можели да отворят про-
зорец или врата, нито 
да повикат някого на по-
мощ. Седели притеснени 
и уплашени в автомоби-
ла, без да знаят какво да 
направят.

От другата страна на 
шосето имало работни-
ци, които вероятно са 
се опитвали да отводня-

ват шосето. Семейство 
Илиеви не знаят дали те 
са повикали пожарна, 
или по някаква щастли-
ва случайност пожарни-
карите са минавали от-
там, но червеният авто-
мобил се появил, момче-
тата в него поговорили с 
работниците и тръгнали 
към Созопол.

На отбивката пожар-
ната тръгнала на за-
ден ход към закъсалите 
хора. Единият пожарни-

кар скочил от колата и 
напътствал колегата си, 
за да не излезе от пътя, 
тъй като водата била за-
ляла всичко и очертани-
ята на шосето не се виж-
дали. След като стигнал 
до бедстващите Пенка и 
Георги, мъжът първо ги 
попитал как се чувстват 
и дали са ранени. Георги 
се опитал да излезе, но 
пожарникарят Стоян го 
спрял. Върнал се до слу-
жебния автомобил и съ-

бул ботушите си. Тръгнал 
по чорапи към закъсала-
та кола да търси теглич, 
за да я измъкнат. Геор-
ги Илиев разказва, че 
отскоро имали този ав-
томобил и не знаел дали 
има теглич. Пожарника-
рят отворил багажника, 
извадил от резервната 
гума кегел, монтирал го, 
завързал автомобила за 
пожарната кола, изпра-
тил възрастния мъж при 
колегата си в пожарна-

та, а сам седнал на шо-
фьорското място на ко-
лата на възрастното се-
мейство.

В този момент придо-
шла още вода и седал-
ките на лекия автомо-
бил вече били мокри. 
Пожарникарите издър-
пали закъсалото вози-
ло до дома на възраст-
ните хора в Черноморец 
и си тръгнали. Не приели 
нито пари, нито подарък 
за спасяването на се-
мейство Илиеви.

„Не разбрахме дори 
как се казват, само мал-
ките им имена – Стоян 
и Васил. Искаме да из-
кажем най-дълбока бла-
годарност на тези мом-
чета! Те спасиха живо-
та ни. Бяхме в безизхо-
дица. Не знаехме нито 
на кого да се обадим, 
нито как да постъпим в 
тази ситуация“, разказ-
ва Пенка Илиева. „Знам, 
че са изпълнявали слу-
жебните си задължения, 
но човещината, която 
проявиха, вниманието и 
уважението към нас не 
се срещат често“, про-
дължава с усмивка же-
ната.

Ето защо, във време, 
когато добрите новини, 
както и добрите хора, са 
дефицит, благодарност-
та за всеки жест на съ-
причастност и подкрепа 
заслужават едно голямо 
Благодаря!
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за финансиране от ПУДООС
За това подобряване 

ще бъдат предприети 
следните мерки: 

Приоритетно залага-
не на средства за раз-
плащане на погашения-
та от заема от ЦБ и об-
щинския дълг в бюдже-
та за 2021г.; 

Засилен контрол вър-
ху приемането на задъл-
жения и извършването 
на разходи – определя-
не на разходни лимити, 
оптимизиране на струк-
турата на общинската 
администрация, заси-
лен контрол на възла-
ганите обществени по-
ръчки и др.;

Увеличение на при-
ходната база (прераз-
глеждане на договори-
те за наеми, размери-
те на определените от 
Общински съвет такси 
и цени на услуги, заси-
лен контрол върху съби-
раемостта на просроче-
ни вземания и др.;) 

Спазване на оздрави-
телните мерки за подо-
бряване финансовото 
състояние на общината 
и укрепване на финан-
совата и стабилност, 
чието изпълнение да се 
следи от Общински съ-
вет. Заложените мерки 
в оздравителния план 
са остойностени, с кон-
кретни срокове за из-
пълнение и разписани 
отговорници. 

„Рамката на проек-
тобюджета е около 24 
млн. лв. Приоритет за 

нас ще останат инвес-
тициите в инфраструк-
тура, която е изключи-
телно важно нещо, ако 
искаме да имаме турис-
ти и не само. Цялата ни 
дейност – стопанска, 
икономическа, социал-
на, се обезпечава чрез 
добра инфраструктура“, 
коментира кметът Тихо-
мир Янакиев.

Капиталовата програ-
ма е в размер на бли-
зо 2 млн. лв., а част от 
включените в нея ин-
вестиционни разходи 
са за:

Основен ремонт на 
язовир "Синята вода" в 
землището на село Ра-
вадиново;

Рехабилитация на ул. 
"Републиканска" от об-
щински път BGS 1210 
до кръстовището с ул. 
"Одеса". Ново строи-
телство от ул. "Одеса" и 
изграждане на ул. "Цар 
Симеон Велики" и ул. 
"Цар Асен Велики" и ул. 
"Хан Тервел" в гр. Со-
зопол, както и авариен 
ремонт и изграждане 
на дъждовната канали-
зационна мрежа по ул. 
"Републиканска";

Основен ремонт на 
ул. "Стара планина" и ул. 
"Черно море" в с. Рава-
диново;

Реконструкция и реха-
билитация на общински 
път BGS 1212/с. Атия - с. 
Росен - с. Равна гора;

Изграждане на улич-
на канализация в шест 
квартала по плана на с. 
Равадиново;

Улична водопровод-
на мрежа Крушевец 
I-ви етап;

Етапно изграждане на 
части от улици в Созо-
пол, Черноморец, Рав-
на гора;

Изграждане на пло-
щадки за подземни кон-
тейнери в гр. Созопол. 
Доставка и монтаж на 
стационарни контейне-
ри за отпадъци;

Проектиране и из-
граждане на автогара 
в гр. Черноморец;

Изготвяне на транс-
портен план за органи-
зация на движението и 
паркирането на терито-

рията на гр. Созопол;
Закупуване на репат-

риращ автомобил.
Част от обектите, ко-

ито към момента оста-
ват под черта, са: ка-
нализация в селата Ро-
сен, Зидарово и Равна 
гора; Изграждане на 
система за видеонаб-
людение за селищната 
система; Проектиране 
и изграждане на град-
ска тоалетна в гр. Чер-
номорец; Изграждане 
на поливна система в 
Морската градина в гр. 
Созопол.

Като проекти, по ко-
ито ще кандидaтства 

Община Созопол през 
2021г. са описани:

Процедура "Патро-
нажна грижа+", финан-
сирана по ОП “Разви-
тие на човешките ре-
сурси 2014-2020“ - Общ 
бюджет на проекта - 
161 644,00лв. - Период 
на изпълнение - 2021г. 
до 2023г. 

Процедура за директ-
но предоставяне на без-
възмездна финансо-
ва помощ „3.1 – Топъл 
обяд в условия на пан-
демията от COVID-19” 
по Оперативна програ-
ма за храни и/или ос-
новно материално под-

помагане - Общ бюджет 
на проекта - 245 380лв. 
- Период на изпълнение 
- 2021г. 

Договор за безвъз-
мездна финансова по-
мощ №РД-02-29-139 по 
проект „Созопол и Од-
рин - обединени за кул-
тура и туризъм“, Про-
грама за трансгранично 
сътрудничество Interreg 
- ИПП България - Тур-
ция 2014 - 2020 г. Насто-
ящият проект е финан-
сиран от Програма за 
трансгранично сътруд-
ничество Interreg - ИПП 
България - Турция. Об-
щата сума на допусти-
мите разходи възлиза 
на 192 915,85лв. Парт-
ньори по проекта са: 
Директорат на Музей-
Одрин, Турция – парт-
ньор ОКИ “Музеен цен-
тър” - Созопол – во-
дещ партньор Срокът 
на договора за безвъз-
мездна финансова по-
мощ е 14 месеца, счи-
тано от 01.09.2020г. до 
31.10.2021г.

С цялата докумен-
тацията за Проекто-
бюджет 2021 може да 
се запознаете в сайта 
www.sozopol.bg, секция 
„Финанси/Бюджет/Про-
ектобюджет 2021“, а за-
бележки, препоръки и 
коментари могат да бъ-
дат отправени чрез он-
лайн анкета, по имейл 
и на място в Център за 
административно и ин-
формационно обслуж-
ване при Общинска ад-
министрация.
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Обсъждане на проектобюджет 2021 - 
онлайн предвид здравните мерки

Ñъобщение

Във връзка с под-
готовката за летен 
сезон 2021 стартира 
приемът на заявле-
ния за платен абона-
мент на паркомясто 
по уличната мрежа на 
град Созопол. 

Платеният абона-
мент гарантира точно 
определено и обозна-
чено паркомясто, най-
често пред дома/офи-
са или в близост до 
него, като то може да 
се ползва от различ-
ни автомобили. Услу-
гата е насочена както 
към физически, така и 
към юридически лица, 
а стойността на або-
намента е 288 лв. за 
периода 1.06.2021 - 
30.09.2021 г.

Заявление може да 
подадете в Център за 
административно и ин-
формационно обслуж-
ване (фронт офис) в 
сградата на Общинска 
администрация.

Семейство от Черноморец с благодарност 
към своите спасители Стоян и Васил

Пенка и Георги Илиеви



В галаконцерта на ам-
фитеатър „Аполония“ 
участваха над 200 само-
дейци от всички фолклор-
ни области и жанрове. 
Те преминаха по улич-

ките на старинния Созо-
пол в традиционно дефи-
ле, а в голямото хоро, ко-
ето се изви на площада, 
се присъединиха и мно-
го туристи. 

С пъстра китка от песни 
и танци вечерта откри ан-
самбъл за народни пес-

ни и танци “Елица“ от с. 
Врабево. Малкият Мом-
чил води хорото, а на сце-
ната бяха три поколения 
певци и танцьори – баби 
и внуци, израз на прием-
ствеността в българско-
то народно творчество. 
Танцов състав „Зеляни-
ца” от Бойчиновци с ху-
дожествен ръководител 
Боян Георгиев представи 
„Русчуклийски фрагмен-
ти“ и изненада публика-
та с хумористичния танц 
„Бригадири“. Група за из-
ворен фолклор с. Драга-
новци с художествен ръ-
ководител Ружка Драги-
ева ни върнаха един век 
назад във времето с ав-
тентични носии, с разказ 
и песни от живота на на-
шите предци. В концер-
та се включиха още клуб 
за народни танци “Здра-
ви” - с. Врабево и Форма-
ция за автентичен танцов 
фолклор „Дряновица“ - 
гр. Дряново, които с мно-
го настроение представи-
ха народни хора от раз-
лични региони на страна-
та, група за авторски пес-
ни „Авангард“ - с. Врабе-
во, и детско-юношески 
танцов ансамбъл „Жар“ 
от с. Трудовец, които ка-
тегорично успяха да спе-
челят сърцата на всички 
присъстващи. 

Финалът бе поверен на 
танцова формация „Бал-
кански огън“ - гр. Ло-
веч, с главен художест-
вен ръководител и хоре-
ограф Кристиан Костов 
и помощник-ръководител 
Цветомира Пеева. Висок 

професионализъм и си-
лен емоционален заряд 
са малко, за да изразят 
това, което се случи на 
сцената. Народната пе-
вица Латинка Петрова бе 
специалната изненада на 
края на програмата, коя-
то освен песните от своя 
репертоар, изпълни „Из-
лел е Дельо хайдутин“ 
и накара цялата публи-
ка да избухне в аплодис-
менти. Водещи на кон-
церта бяха Мартин Же-
лев – режисьор на много 
международни форуми и 
вдъхновител на благотво-
рителни кампании и Йор-
дан Папазов водещ на 
много събития на наци-
онално и международно 

ниво – двама професио-
налисти от различни об-
ласти, събрани от любо-
вта към фолклора на Бъл-
гария. Първият Национа-
лен фолклорен фестивал 
„Фолклорни ритми 2020“ 
сподели в Созопол маги-
ята на българския фолк-
лор с дъх на море и па-
триотичен заряд!

След успешното нача-
ло, поставено с първо-
то издание на фестива-
ла в Созопол, и любовта 
на зрителите, които бяха 
нетърпеливи да разбе-

рат дали форматът ще се 
проведе и през 2021-ва, 
основният организатор 
„Перлита“ и съорганиза-
торът Община Созопол 
обявиха датите 27 юни и 
23 август за настоящата 
година и са категорич-
ни, че българският фолк-
лор - това богатство, ко-
ето притежаваме, трябва 
да се популяризира, как-
то пред съгражданите ни, 
така и сред чуждестран-
ните гости у нас.

Фотограф: Тодор 
Славчев
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Няколко дни след като 
бяха обявени две нови 
попълнения в състава на 
Маргарит Димов, а имен-
но Лъчезар Йорданов и 
Борис Тютюков, отборът 
на „Созопол“ се подси-
ли с още един нов футбо-
лист, който ще защитава 
цветовете на "небесноси-
ните" през пролетния дял 
от шампионата във Вто-
ра лига.

Морският тим привле-
че полузащитника Галин 
Димов. Познат на бур-
гаската общественост с 
буйния си нрав, борбе-
ност на терена и непри-
миримост, брат близнак 
на Пламен Димов и син 
на легендата на „Черно-
морец“ и „Нефтохимик“ - 
Диян Петков. 

Галин е роден на 29 ок-
томври 1990 г. в Бургас. 
Юноша на „Нефтохимик“ 
и „Поморие“, а с помо-
рийци започва кариера-
та му в професионалния 
футбол. С „Черноморец“ 
(Поморие) в Б група Ди-
мов има 40 мача и 6 по-
падения в периода 2009 
и есента на 2011 година, 
а морският тим започ-
ва да пише своята нова 
славна история и дости-
га до финал за Купата на 
България с „Берое“ (Ста-
ра Загора). Заралии пе-
челят трофея, но футбо-
листите от Поморие, во-

дени от Петър Хубчев, пе-
челят любовта на футбол-
ната общественост с от-
личните игри, които по-
казват в първенството и 
Купата. 

През пролетта на 2012 
година Галин преминава 
в тима на „Нефтохимик“ 
(Бургас), който се подви-
зава в Б група, а с „шей-
ховете“ изиграва 11 сре-

щи и бележи 2 попаде-
ния, под ръководството 
на Димчо Ненов. Следва-
щият сезон - 2012/2013, от-
ново се очертава запом-
нящ се за Галин, а той е 
основен футболист в със-
тава на „Нефтохимик“ в 
Б група, като има 22 сре-
щи и отново 2 попаде-
ния, под ръководството 
на Атанас Атанасов-Оре-

ла. През сезон 2013/2014 
"шейховете" печелят про-
моция за А група, Галин 
Димов има 25 срещи със 
„зелените“, с наставници 
- легендата Златко Янков-
Фара, а за кратко и Радо-
стин Кишишев и Атанас 
Атанасов-Орела. През 
есента на 2014-а полуза-
щитникът преминава в 
тима на Хасково, който 

по онова време се със-
тезава в А група, а тре-
ньор отново е Димчо Не-
нов. За „червените дяво-
ли“ обаче изиграва само 
4 мача и през пролетта 
на 2015 преминава в ре-
диците на ПСФК „Черно-
морец“ (Бургас) в Б гру-
па, под ръководството 
на Неделчо Матушев. С 
„акулите“ има изиграни 

13 мача и отбелязва 1 по-
падение. 

През есента на 2015 
вече е в редиците на 
„Добруджа“ (Добрич), а 
треньор на жълто-зеле-
ните е бургаският специ-
алист Димчо Ненов. За 
добруджанския отбор в 
Б група има 15 срещи, 
след което през проле-
тта на 2016 преминава в 
тима на ОФК „Несебър“ 
във В група. Спортният 
директор на "делфините" 
Неделко Москов го при-
влича в редиците си и за-
почва да гради силен от-
бор за професионалния 
футбол. „Несебър“ печели 
Аматьорската купа и е ед-
ноличен лидер в първен-
ството, като печели про-
моция за Втора лига, а на-
ставник е Николай Русев 
- Джангъра. За морския 
тим Галин има 72 мача и 
2 попадения до периода 
2019 година, когато отно-
во се завръща в „Нефто-
химик“ (Бургас) във Втора 
лига, с треньор Диян Пе-
тков, а сезон след това - 
Викторио Павлов и Нико-
лай Кръстев. За „шейхо-
вете“ в този период има 
16 мача и 2 попадения.

Ръководството на „Со-
зопол“ пожелава здраве 
на всички футболисти, за 
да радват верните при-
върженици с изявите си 
на терена, и незабрави-
ми моменти с небесноси-
нята фланелка.

ФК „Созопол“ привлече 
полузащитника Галин Димов

Над 300 участници ще се надиграват във 
фестивала „Фолклорни ритми“ през 2021-ва
Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

Лъчезар Йорданов Борис Тютюков

Отборът на „Созопол“ продължава със зимната селекция. Три са вече обявените нови имена в отбора на „небесносините“



Георги РУСИНОВ

Най-старата къща в Бургас 
тази година ще бъде рестав-
рирана. Това е прословута-
та Бракалова къща, постро-
ена от един от най-успешни-
те бургаски кметове – Дими-
тър Бракалов, помогнал мно-
го за утвърждаването на Бур-
гас като център на Югоизточ-
на България след освобож-
дението от Османската им-
перия. Сградата се намира в 
най-централната част на гра-
да и в нея от десетилетия гор-
до се помещава Етнограф-
ският музей. 

Сградата е една от най-ем-
блематичните в нашия град 
и единствената запазена в 
така наречения Цариградски 
стил. Днес тя е архитектурен 
паметник на културата. За 
последно е реставрирана в 
периода 1976 - 1981 г. Именно 
тогава в къщата, която преди 
това е била училище и хотел, 
е настанена етнографската 
експозиция. Наш репортер 
разговаря с директора на 
РИМ-Бургас Милен Николов 
за това какво предстои за Ет-
нографския музей.

„Сградата, за съжаление, е 
в състояние, което става все 
по-лошо. Първо, няма напра-
вен дренаж, от което от осно-
вите постоянно идва влага и 
в канцелариите, а и по целия 
първи етаж мазилката започ-
ва да пада. Това се засилва 
особено много през есенния 
и пролетния сезон. Догра-
мата е изключително стара, 
корнизите също. Трябва за-
дължително да се направи 
ремонт, понеже оттам влиза 
вода и засяга експозицията. 
Покривът също трябва вече 
да се направи, защото отдав-
на не е ремонтиран. Общо 
взето това налага интервен-
циите в самата сграда“, зая-
ви Николов.

Проектът

Проектът за реставрация 
е на стойност почти 900 000 
лева. В сътрудничество Об-
щина Бургас и РИМ-Бургас 
успяват да го подготвят и за-
щитят. Финансирането е ев-
ропейско. Само съгласува-
телните процедури с НИНКН 
са отнели 2 години. Предви-

дено е пълно реновиране на 
двата етажа на къщата и об-
новяване на оборудването 
вътре. Музеят ще се сдобие 
с допълнително фондохрани-
лище. Ще бъде конструктив-
но укрепено каменното стъл-
бище, към което ще се монти-
ра рампа за достъп на хора 
в инвалидни колички.

„Общината кандидатства 
по него. Ние заплатихме про-
ектирането. През нас мина 
съгласуването с НИНКН и 
Министерство на култура-
та. Това вече приключи. Със 
самото проектиране и съгла-
суването на проекта се за-

нимаваме от края на 2017-а. 
Това все пак е най-старата 
къща в Бургас и архитекту-
рен паметник на културата и 
всичко трябваше да е преци-
зирано докрай“, коментира 
директорът на музея.

„Целта на проекта е Етног-
рафският музей да се пре-
върне в една още по-търсе-
на дестинация за посещение 
в сърцето на Бургас“, каза 
кметът Димитър Николов.

Най-важното според ди-
ректора на РИМ-Бургас е, 
че Етнографският музей ще 
възстанови оригиналната 
си визия.

„През 2004-2005-а е правен 
много частичен ремонт, при 
който обаче старият облик на 
сградата е нарушен. Правен 
е по проект, който не е съгла-
суван с НИНКН и стълбище-
то е изменено, а то е визит-
ната картичка на сградата“, 
пояснява той.

Какво ново?

В проекта за реставрация 
сериозно е обхваната двор-
ната част на Етнографския 
музей. Плочките например 
не са сменяни от 50 годи-
ни насам.

„Вече са изпочупени и 
трябва да се сменят. Огра-
дата от изток е паднала на 
някои места вследствие на 
нови строителства и пора-
снали дървета. Така че без 
нова ограда няма как да се 
размине. От година на годи-
на ни става ясно, че дворът 
е много привлекателно място 
и събира хора, но не е обла-
городено самото простран-
ство. Затова сме планирали 
и да се изгради едно кафе-
не в старинен стил от края 
на 19 век. То ще е на място-
то на старото, което винаги 
го е имало, но през послед-
ните години не работи. Ще 
е покрито, с голяма лятна 
площ. Основната сграда ще 
е под покрив и ще може да 
се ползва целогодишно“, по-
ясни Николов.

В двора ще се намират две 
нови реставрационни атели-
ета за керамика и стъкло/ме-
тал. В проекта е заложена 
малка сцена за пресъздава-
не на обреди, камерни кон-
церти и пърформанси. 

„Нещото, което е много 
важно за мен като дирек-
тор на РИМ-Бургас е, че ще 
имаме тези две реставраци-
онни ателиета. В тях ще се 
реставрират движимите кул-
турни ценности, собственост 
на музея. Такива ателиета 
музеят не е имал повече от 
30 години. Те ще се ползват 
от реставраторите на музея. 
Не са с търговска цел. Това 
е изключително специали-
зиран труд, който на всичко 
отгоре е и много отговорен, 
защото в цяла Югоизточна 
България единствените рес-
тавратори са в Бургас. Има 
11 музея в областта общо“, 
обясни той.

За новото фондохранили-
ще Николов коментира, че 
е било крайно време да се 
случи, тъй като музеят при-
тежава много културни цен-
ности, които няма къде да се 
помещават и е повече от не-
обходимо.

Другата много интерес-
на иновация на двора ще 
е така наречената етнокух-
ня с пещ.

„Там ще могат да се пра-
вят демонстрации на тради-
ционни ястия от Бургаския 
регион. Планираме да напра-
вим една програма, в която 
да каним възрастни хора от 
региона, които да показват 
как се готвят различни яс-
тия и гозби, които са тради-
ционни за тяхното селище 
или район“, заяви директо-
рът на музея.

От разговора ни стана 
ясно още, че старата експо-
зиция ще се свали и ще се на-
прави нова – с ново оборуд-
ване, осветление и витрини. 

„Планът за нея вече е на-
правен. Първият етаж ще ос-
тане с една изложбена зала, 
а на втория етаж ще се нами-
ра централната експозиция. 
Сградата ще бъде климатизи-
рана централно. Време беше 
вече всичко това да се на-
прави. Сегашната експози-
ция е на 40 години“, уточни 
Николов.

Отваряне към 
обществеността

Като заключение в края на 
разговора ни, директорът на 
РИМ-Бургас Милен Николов 
констатира, че в момента му-
зеят е много статичен. 

„Той е едно затворено 
пространство. Идеята е с 
всичките тези неща, които 
искаме да направим, музеят 
да се изнесе малко навън. 
С тази етнокухня, кафенето, 
сцената ще се отворим със 
сигурност повече към общ-
ността. С реставрационни-
те ателиета хората ще могат 
да наблюдават реставрато-
рите, докато работят. Може 
да се направи и курс за ке-
рамика“, заяви той.

Със сигурност по този на-
чин ще се отвори възмож-
ност за целогодишно пред-
лагане на обучения за мла-
ди занаятчии, за организира-
не на интересни събития на 
живо и всичко това да при-
влече повече хора на всякак-
ва възраст да посещават не 
само музейната експозиция, 
но и хубавия комуникативен 
двор в най-централната част 
на Бургас.
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След реставрацията ще бъде възстановен ориги-
налния вид на стълбището

Проектът предвижда празните пространства в 
двора да се запълнят със заведение, ателиета и 
малка сцена

Възстановяват оригиналната визия на 
Бракаловата къща срещу 900 000 лева

Покрай новината за 
реставрацията на Етног-
рафския музей освен 
многото положителни ко-
ментари, изплува и мест-
ният бургаски шовини-
зъм. В социалните мре-
жи се намериха такива, 
които поискаха подмяна 
на надписа на рибарска-
та лодка в двора. На нея 
пише Созопол и е със со-
зополски регистрацио-
нен номер. Горди бургаз-
лии обаче попитаха дали 
не може вместо това да 

пише Бургас.
„И какво пречи? Аз не 

виждам какъв е пробле-
мът. Такава са ни пода-
рили, такава е волята на 
дарителя. Освен това ние 
сме регионален музей и 
отговаряме за цялата об-
ласт. Разбирам да пише 
Варна, че да дразни бур-
газлии. Не трябва да се 
изпада в такива подроб-
ности. Това е супер мес-
тен шовинизъм и пречи“, 
с усмивка коментира Ми-
лен Николов.

Местен шовинизъм заради лодката в двора

4 Изцяло нова експозиция  
ще могат да видят бургазлии  
в Етнографския музей

4 Кафене в старинен стил и 
традиционни гозби от региона 
ще посрещат посетителите



Интервю на  
Мила МИЛЧЕВА 
Вестник 
„Кореспондент“

- Третото издание на 
„Сатанизъм Unlimited” 
вече е факт. От първо-
то до третото издание 
на книгата наистина се 
материализираха ня-
кои от твоите визии. 

- Процесите и фактите, 
които описвам в книгата, 
не са измислени от мен. 
Те просто се случват, но 
малко хора знаят за тях и 
се замислят. Залети сме 
с много ненужна инфор-
мация, теории на конспи-
рацията, всякакви жъл-
тини... Както казва зна-
менитият френски фило-
соф, социален теоретик 
и културолог Жан Бодри-
яр: „Живеем в свят, къде-
то има все повече и по-
вече информация, и все 
по-малко и по-малко зна-
чение.“ 

Хората не виждат как-
во се случва реално в 
света и Европа. Това са 
глобални процеси, кои-
то се развиват, а наша-
та цел – колективна, общ-
ностна, е да се възполз-
ваме максимално от до-
брото, което ни носи бъ-
дещето, и да се предпа-
зим от злините, от непри-
ятните изненади, които 
ни дебнат.

- Едно от световни-
те събития, които раз-
търсиха света през по-
следните дни, е ситуа-
цията в Америка. Към 
залез ли върви глобал-
ното управление на 

Америка?
- И в първото издание 

на книгата, както и във 
второто, още по-подчер-
тано развих тезата, че 
Щатите са продължение 
на Британската империя, 
а тя от своя страна нико-
га не е спирала да упра-
влява света от края на 
Наполеоновите войни 
насам – още по-точно от 
1815 година. Използвам в 
книгата понятието „бри-
тановарваризъм”, защо-
то това е една смес от 
философия, идеология, 
политика, история и дру-
ги, свързани с принципи-
те на действие на Бри-
танската империя, чии-
то корени са още по вре-
мето на Хенри VIII. Това 
са прословутите рацио-
нализъм, жестокост, ли-
цемерие, незачитането 
на нищо пред материал-
ния интерес и много дру-
ги неща, които прераст-
ват в сатанизъм, защото 
накрая в световните во-
дачи не е останало нищо 
човешко, те са се отда-
лечили от божествено-
то, от чистото. Затова на-
ричам процеса „сатани-
зъм”, защото глобални-
те водачи и голяма част 
от бялата раса, която не-
изменно гледа лидерите 
си и се стреми да ста-
не като тях, включител-
но и ние, българите, са 
приели за свое верую 
седемте смъртни гряха, 
вместо Десетте Божи за-
поведи.

Това голяма част от 
хората не го осъзнават. 

САЩ няма да 
изпуснат, спо-
ред мен, гло-

балното си водачество. 
Това, което се случва 
там в момента, е изклю-
чително лошо, защото 
Доналд Тръмп се обяви 
именно срещу този сата-
низъм и срещу този бри-
тановарваризъм, и зато-
ва беше отстранен. Той 
беше съвсем друг тип 
лидер. Искаше да обър-
не Америка към едни 
нови ценности, държа-
вата да не се меси на це-
лия свят. 

Не знам дали хората 
са го забелязали, но по 
неговото управление не 
започна нито една вой-
на. Напротив – спряха 
или поне утихнаха много 
войни – в Близкия изток, 
Сирия, Афганистан. 

Може би неговата по-
литика се вмества най-
точно в едно изречение, 
казано преди години от 
неговия духовен водач 

Стив Банън: „Ние иска-
ме връщаме на Вестфал-
ската система”. Това е 
системата на независи-
мите национални държа-
ви, системата на класи-
ческия реализъм в меж-
дународните отношения, 
с баланс на силите и за-
читане на чуждите инте-
реси и без толкова либе-
рални брътвежи. 

Според мен Америка 
ще продължи да бъде гло-
бален фактор, но трябва 
да премине през някакъв 
конфликт, да не казвам 
гражданска война, за да 
не прозвучи прекалено 
силно, но някаква ней-
на голгота, катарзис. Все 
пак 75 млн. души гласува-
ха за Тръмп и за негова-
та „политика на нормал-
ност”, и това по официал-
ните данни, които, както 
се оказа, могат да бъда 
поставени под въпрос. 

В момента обществото 
в Щатите е изключително 
разделено, и ако това не 
се случи, силите на зло-
то ще победят – демокра-
тите, „дълбоката” държа-
ва, глобалистите, технок-
ратичният капитал. Това 
не вещае добро бъдеще 
за целия свят. Събитията 
в САЩ показват, че Запа-
дът вече тотално е разде-
лен на Човеци и трансхо-
ра - на Божии чеда и пад-
нали пред рогатия. Въ-
просът за войната между 
тях не е "дали", а "кога". 

Ясно е, че глобалните 
проблеми в момента се 
решават от Щатите, Ки-
тай и Русия, Русия при 
все да е слаба икономи-
чески, е много силна во-
енно. Китай е огромна 
сила, която де факто про-
извежда вече повече от 
1/3 от световния брутен 
вътрешен продукт. 

От тези страни зависят 
съдбините на света и от 
тях зависи накъде ще по-
емем в краткосрочен и 
средносрочен план.

- В книгата описваш 
процесите, които вър-
вят в момента в све-
та, и твърдиш, че само 
познанието може да ни 
спаси. Не е ли безвъз-
вратно късно за това? 

- Не. Примерът е отно-
во Тръмп. След като той 
успя да спечели избори и 
да управлява четири го-
дини, значи не е. Освен 
това има страни, вклю-
чително и в Европа, коя-
то впрочем продължава 
да бъде глобален фактор, 
които се стремят да бло-
кират тези процеси на 

сатанизиране и да изи-
граят една положителна 
историческа роля. 

А превръщането на хо-
рата в безполови, без-
расови същества е една 
цялостна политика за 
унищожение на човека. 
Това е чисто субектив-
на моя гледна точка и не 
казвам, че това е масова 
визия за нещата. Някои 
неща, описани в книга-
та, се потвърдиха, други 
може да не се потвърдят. 
Тук става дума за тран-
схуманизма. Какво пред-
ставлява той? Бъдеще, 
при което човекът тряб-
ва да продължи да ево-
люира, като това се със-
тои в две насоки – една-
та е изкуственият инте-
лект, а другата мантра на 
трансхуманистите е без-
смъртието. 

Хората, които управля-
ват света – банковият и 
технократският капитал, 
са готови за това. Те ис-
кат светът да стане то-
тално технократска дик-
татура, в който да живе-
ят безсмъртно, а всички 
останали хора малко по 
малко да бъдат утилизи-
рани, преформатирани. 

Първият вариант е така 

нареченият „нов фео-
дализъм” - едно обще-
ство, в което тези без-
смъртни „графове” и „ба-
рони” командват една 
маса от хора, които жи-
веят с безусловен базов 
доход, плащат за всич-
ко с някакви жетони и 
са държани в електро-
нен концлагер. Генерал-
ният проблем на бъде-
щето от чисто икономи-
ческа гледна точка е, че 
хората ще станат ненуж-
ни. Защото една от ос-
новните части на техно-
кратското бъдеще е ро-
ботизацията. А тя, как-
то виждаме с очите си, 
се развива с много бър-
зи темпове. Някои визи-
онери предричат, че до 
десет години поне поло-
вината от работещите в 
момента хора ще станат 
излишни, няма да има 
нужда от тях. Тогава на 
собствениците на робо-
тите остава само да ми-
слят как да станат живи 
богове. А за нас остава 
едно незавидно бъдеще 
като в „Матрицата”

Един виден трансхума-
нист, който беше канди-
дат за президент през 
2016 година - Золтан 
Ищван, беше казал съв-
сем официално: „Меч-
тая за време, когато ця-
лото население на земя-
та ще се побира в една 
сграда като Empire State 
Building”. Тъй като цялото 
население ще бъде пре-
форматирано в RAM па-
мет - изтегля се съзнани-
ето на човека на компю-
тър и той остава де факто 

С це

Иван Спирдонов е роден през 1966 годи-
на във Велико Търново. Завършил е eзи-
кова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” 
и специалност „История и география” във 
Великотърновския университет, има и втора 
магистратура по икономика. Работил е като 
журналист. Сега е заместник-председател 
на Обществена академия за наука, образо-
вание и култура. Женен, с двама сина.

Вече е факт третото преработено издание 
на книгата му „Сатанизъм UNLIMITED“ на из-
дателство „Фабер”. 

Много от визиите, описани в първото из-
дание на книгата, вече са действителност, 
други се материализират буквално пред 
очите ни. Унищожението на вековната нор-
малност и замяната й с всевъзможни „нови 
нормалности” върви с главоломни темпо-
ве, а мащабът на това настъпление е насти-
на unlimited!

Група милиардери мечтаят да властват над 
света. Благодарение на новите технологии, 
те искат да станат нови богове и да сложат 
край на историята. Трансхуманизмът и нови-
ят феодализъм са тяхната идеология и фи-
лософия. За да постигнат целта си, те тряб-
ва да превърнат всички нас в безбожни, без-
расови, безполови, безродни, безмозъчни и 
чипирани зомбита, тлеещи с безусловен ба-
зов доход из мрачните, презастроени мега-
полиси.

Бялата раса е първата им колективна жерт-
ва, тъй като в нея виждат единствената преч-
ка за постигане на целите си. Както вижда-
ме – засега успяват. 

Нашата единствена сила и възможност за 
борба е познанието, познаването на случ-
ващото се около нас. Само така можем да 
оцелеем в настъпващите ужасни времена и 
дори да се борим със злото.
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Само с познание 
срещу злото, което 

Иван Спирдонов:



жив, но само във вирту-
алното пространство. 

На много хора това им 
звучи налудничаво, но 
всеки един човек, кой-
то е с дълбоки познания 
и който е наясно какво 
се случва по света, не 
се смее на това, защо-
то то е напълно реално. 
Не можем да знаем дали 
ще се случи, но същест-
вува като възможност, 
доколкото има елитни 
групи, които го защита-
ват като политика. 

- Всичко това се 
свързва, както ти се 
изразяваш, с унищо-
жаване на вековната 
нормалност. Как све-
товните процеси се 
проектират в Бълга-
рия? Ние, които жи-
веем с нашата исто-
рия, памет, книжов-
ност. Това ли ще ни 
спаси?

- Ясно е, че България 
не може да бъде фак-
тор в това отношение. 
Все още много хора ми-
слят, че нищо от това 
не съществува. Вярва-
ме в някакви бомбастич-
ни теории като тези, че 
Бил Гейтс пуска вакси-
ни, за да ни чипира, че 
ни пръскат от въздуха и 
други щуротии. Никой не 
иска да ни избива. 

Все още между све-
товните елити тече про-
цес на ситуиране, на оп-
ределяне на лидерство. 
Когато една група хора 
се превърне в едно-
странно глобално ръко-
водство, тогава вече ще 
стане страшно, но това 
няма да стане утре или 
вдругиден.

България е много на-
зад с материала и го 
казвам съвсем добро-
намерено, дори се гор-
дея с това. Защото тук 
все още живеят нор-
мални хора и все още 
сме далеч от процеси-
те на разрушаване на 
всякаква нормалност, 
които вървят на За-
пад. Ето един пример – 
в една западна страна 
първокласниците учат, 

че раси няма, че чове-
кът бил черен, като до-
шъл от Африка, но кожа-
та му избеляла в Евро-
па, защото тук слънце-
то грее по-малко. Като 
го кажеш това на някой 
българин, ще те поми-
сли за луд, но на Запад 
вече е част от учебния 
материал. И други по-
добни неща има. Като 
това, че мъж и жена са 
измислици, а полът е 
социална конструкция. 
И че сега мъжът може 

да стане жена, а жена-
та - мъж. 

Като говорим за тран-
схуманизма, повечето 
хора, включително и ние, 
българите, все още не ос-
ъзнаваме, че вече сме 
трансхора. Защото сме 
командвани от корпора-
ции, транссексуализмът 
се налага, съществува по-
нятието трансрасовост, 
религиите целенасочено 
се унищожават. Целта е 
да се обясни на хората, 
че няма пол, няма раса, 

няма Бог, да се дискре-
дитира самата основна 
Божествена идея. 

Някой задава ли си 
въпроса защо се нала-
га така упорито педера-
стията? Формалната цел 
е да се раждат по-мал-
ко деца и това е постиг-
нато вече. Неформал-
ната цел е да се унищо-
жава тази нормалност, 
това, което е съществу-
вало от векове, и да се 
изгради глобалното от-
ворено общество. 

- Визираш бъдеще 
на човечеството в така 
наречения „електро-
нен концлагер”. Как-
во означава той?

- Замислете се какво е 
5G системата и спътни-

ците на Илън Мъск. Все-
ки с телефона си е свър-
зан с това. Неслучайно 
целта им е до 2025 годи-
на, сигурно дори ще го 
преизпълнят, за три се-
кунди да определят все-
ки един китаец къде се 
намира на територията 
на страната в обсег до 
50 см. Това са реално-
сти, не са теории на кон-
спирациите.

Ние дискутираме кол-
ко са опасни 5G анте-
ните и как Бил Гейтс ще 
ни чипира. Съвсем дру-
га е целта. 

- Пишеш продъл-
жението „Оптимизъм 
Unlimited”. Значи ли 
това, че оптимизъм 
все пак има? 

- Има едно понятие 
„експоненциален ръст”, 
трансхуманистите мно-
го го обичат, което зна-
чи, че промените стават 
прекалено бързо, неща-
та около нас не се про-
менят с години, а с дни. 
Само ще припомня един 
факт. Първият смартфон 
е показан през 2007 го-
дина, една-две години 
по-късно започна масо-
вото му разпростране-
ние. В момента около 90 
на сто от хората не мо-
гат да живеят без него. 
Появи се понятието но-
мофобия – No Mobile 
Phone Phobia, която е 
особено опасна за деца-
та, защото води до сери-
озни психични заболя-
вания. Тази болест не е 
теория на конспираци-
ята, има я в списъка на 
Световната здравна ор-
ганизация. 

Забавих „Оптимизъм 
Unlimited”, защото са-
мият аз все още нямам 
достатъчно оптимизъм 
да го напиша. Но от дру-
га страна, загубим ли си 
оптимизма, трябва като 
сектата на Муун да пра-
вим масови самоубий-
ства, а съм далеч от ми-
сълта, че това е начи-
нът. 

Трябва да се борим 
срещу злото, а за да 
се борим, трябва да го 
познаваме. Огромна-
та маса от хора трябва 
да се върнат към чете-
нето на книги. Защото 
всичко това, което гово-
рим, го има в книгите. И 
аз не съм го измислил, 

в моите книги цитирам 
други автори или правя 
симбиоза между техни-
те теории. Стъпвам вър-
ху „Хедонистичният им-
ператив” на Дейвид Пи-
ърс, „Как да създадем 
ум” на Рей Кърцуейл, на 
книгите на Хенри Кисин-
джър и т.н. Тези неща 
са писани, просто хора-
та трябва да четат кни-
ги, не да си губят време-
то по цял ден във фейс-
бук или да гледат тъпи 
сериали по телевизия-
та. Процентът на четя-
щите хора е много мно-
го нисък. 

Само с познанието мо-
жем да се изправим сре-
щу злото. Как иначе да 
стане? Как един човек 

може да се бори срещу 
така наречената GAFA – 
Гугъл, Епъл, Фейсбук и 
Амазон, плюс „вездесъ-
щия“ Майкрософт? 

Собствениците на тези 
компании имат общо 
състояние над 1 трили-
он долара. Не говорим 
за Илън Мъск. Те са тол-
кова богати, че пред тях 
няма друга възможност, 
освен да командват све-
та. Банките зависят от 
тях, не както е било до-
сега - те да зависят от 
банките. Светът зависи 
от тях. Решиха да сата-
низират Доналд Тръмп 
и го направиха. Цяла-
та информационна ма-
шина е в ръцете им. Не 
можеш да се бориш сре-
щу това. 

И за да спасим себе 
си, децата си и рода си, 
начинът е чрез позна-
ние – да знаем какво се 
случва и да се предпа-
зим поне от най-лошо-
то. Това не е позиция 
на капитулация, а реа-
лизъм. 

Не можем без техно-
логиите, въпреки че има 
вече такива течения като 
крайно дясна екология - 
да се върнем към коре-
ните, да живеем без ток, 
без интернет, но това 
просто няма как да се 
случи. Само с познание 
– който знае, да учи хо-
рата край себе си. Паис-
ий как е правел? И това 
е важно и възможно в 
държава като България. 
Затова човек трябва да 
има фундаментални зна-
ния и да чете. 
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можем да се изправим 
иска да превземе света

Само с познание 
срещу злото, което 



Михаил КОЛЕВ

Проблемите във футбол-
ния „Нефтохимик“ не спи-
рат и през новата година. 
Първата контролна среща 
на „шейховете“ за 2021-ва, 
която бе предвидена за 19 
февруари, пропадна. Бур-
газлии трябваше да се из-
правят срещу „Черно мо-
ре“, но проверката не се 
състоя поради липса на иг-
рачи и игрова подготовка 
в лагера на „Нефтохи-
мик“.

В момента на обявява-
нето на контролата с „мо-
ряците“ славният някога 
бургаски клуб е разпола-
гал с едва седем играчи, 
научи вестник „Черномор-
ски фар“. Към днешна да-
та по информация на на-
шата медия в тима са 14 
футболисти, трима от кои-
то вратари. При тези об-
стоятелства започването 
на пролетния полусезон 
за клуба е силно под въ-
прос. 

Източници, близки до 
клуба, разкриха, че игра-
чите все още чакат две за-
плати, като именно финан-
совите неуредици бяха 
причина през декември 
миналата година футболи-
стите да обявят бойкот 
преди гостуването на „Лу-
догорец 2“ и да се стигне 

до унизителната ситуация 
„Нефтохимик“ да излезе 
за двубоя със седем игра-
чи, а впоследствие среща-
та бе прекратена.

Някои от основните фут-
болисти на бургазлии ве-
че напуснаха тима през 
зимната пауза. Това на-
правиха голмайсторът  Си-

меон Вешев, халфът Въл-
чан Чанев, който пое в по-
сока „Хасково“, както и Га-
лин Димов, преминал в 
„Созопол“. 

Напрежението в отбора 
е достигнало връхна точ-
ка, като се е стигнало до 
изключително неприятна-
та ситуация треньор в 

ДЮШ да нападне новия 
собственик Анелия Зла-
ткова. Причината по непо-
твърдена информация е, 
че бизнес дамата е иска-
ла да смени наставниците 
в детско-юношеската шко-
ла на клуба, които са реа-
гирали остро срещу това 
нейно намерение и не са 

й останали длъжни. Зла-
ткова дори е подала жал-
ба в полицията срещу на-
падателя си, който я е ата-
кувал вербално. Очаквай-
те в следващия брой на 
вестник „Черноморски 
фар“ позицията на Анелия 
Златкова за случващото 
се в „Нефтохимик“. 
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Михаил КОЛЕВ 

Кметът на община Руен Ис-
маил Осман награди треньо-
рите и състезателите от мест-
ния клуб по борба. Те получи-
ха грамоти и парични награди 
заради постигнатите успехи на 
Държавните първенства през 
изминалата година. Равно-
сметката за руенци за 2020-а 
е 4 златни, 4 сребърни и 6 брон-
зови отличия, завоювани във 
всички възрастови групи. 

Осман неведнъж е споделял, 
че клубът по борба е гордост-
та на общината, заради меда-
лите, които борците печелят по 
състезания, прославяйки по 
този начин името на Руен. 

Треньорският щаб на клуба 
заяви пред вестник „Черно-
морски фар“, че 2020-а година 
е била успешна за клуба, като 
се надяват, през настоящата 
година техните борци да се 
окичат с още повече отличия. 

Ръководителите на клуба, в 

лицето Баязид Кемал, Салим 
Салим и Кемал Кемал, благо-
дарят на кмета Исмаил Осман, 
община Руен и всички спонсо-
ри за подкрепата, която полу-
чават и благодарение на коя-
то отборът успява да се разви-
ва. 

Следващото участие на със-
тезание за клуб по борба „Ру-
ен“ ще бъде на 4-7 февруари в 
Бургас, когато ще се проведе 
Държавното лично първенство 
за кадети.

Михаил КОЛЕВ

Капитанът на баскетбол-
ния „Черноморец“ Констан-
тин Коев имаше основен 
принос за победата срещу 
„Левски Лукойл“ у дома. 
Бургазлии се наложиха ка-

тегорично над столичани с 
93:75 в двубой от 14-ия кръг 
на Националната лига. 
Пред вестник „Черномор-
ски фар“ Коев сподели сво-
ето мнение за срещата с 
„Левски Лукойл“.

„Страхотна игра на нашия 

отбор. Поздравявам ги, как-
то и отбора на „Левски“, за-
щото се бориха, макар че 
ги ограничихме до 75 точки. 
Разликата се получи от то-
ва, че играхме страхотна за-
щита – нещо, което в пред-
ните мачове ни куцаше. 
Всички си помагахме. Рабо-
тихме в дните между мачо-
вете и може би си пролича, 
че можем да играем в за-
щита, и то доста силна. Оп-
итваме се да направим 
„Черноморец“ един от най-
силните домакини. Стре-
мим се да печелим и всеки 
мач навън, който можем. 
Надявам се да продължим 
с тези добри игри. Надявам 
се да сме колкото може по-
напред. Вижда се, че тази 
година отборите са с израв-
нени сили, което е страхот-
но, защото феновете имат 
какво да гледат. Става ин-
тересен баскетбол“, каза 
Коев.

„Черноморец“ (Бургас) уреди из-
ключително престижна контрола. 
„Акулите“ ще се изправят срещу 
елитния „Локомотив“ (Пловдив). 
Както е известно, носителят на Ку-
пата на България ще бъде на ла-
гер край морето – в Поморие. По 
информация на вестник „Черно-

морски фар“ контролата ще се про-
веде на 30 януари в квартал „Дол-
но Езерово“. На тази дата бургаз-
лии трябваше да премерят сили с 
отбора на „Ямбол“. Допълнително 
ще бъде уточнено дали контрола-
та ще се проведе на по-късен 
етап.

„Черноморец“ уреди 
престижна контрола

Напрежението в „Нефтохимик“ ескалира, 
скачат на бой на собственика 
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ФУтБОЛ

Награди от кмета за 
борците на Руен

БаСКЕтБОЛ

СКРЪБНА ВЕСТ
На 17 януари 2021 година, 

след мъчително 
боледуване ни напусна

арх. нЕДЕЛЧО 
СтОЯнОВ 

КараБЕЛОВ
на 81 години

Споменът за един изключително скромен човек,
всеотдаен бургазлия, ще бъде винаги в сърцата ни. 

Мир на праха му!

От опечалените: Блага, тошко, ася, роберто, Мая
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• Пропадна контролата  
с „Черно море“

• Играчи напускат 
потъващия кораб

Тежките времена за „шейховете“ продължават
Анелия Златкова е била атакувана вербално от 

треньор в школата

Константин Коев: Опитваме се да 
бъдем един от най-силните домакини
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З  А П О В Е Д
№ 27 / 20.01.2021г.

С цел информиране на населението на община 
Приморско, във връзка с разглеждането на Про-
ектобюджет 2021 година на община Приморско, 
на основание чл.44, ал.2 и 5 от ЗМСМА, чл.84 ал.6 
от Закона за публичните финанси 

ЗАПОВЯДВАМ :
1.  ОТКРИВАМ процедура по представяне на 

Проектобюджет 2021 година на община Примор-
ско на местната общност, чрез провеждане на пуб-
лично обсъждане. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ ред и условия за провеждане 
на процедура по представяне на Проектобюджет 
2021 година на община Приморско на местната 
общност, чрез провеждане на публично обсъжда-
не както следва:

2.1. Провеждането на общественото обсъжда-
не за представяне на Проектобюджет 2021 годи-
на на община Приморско, да се състои на 
04.02.2021г. от 16:30 часа в сградата на Читали-
ще „Самообразование – 1919”, находяща се в гр. 
Приморско ул. „Кирил и Методий” №10.

2.2. Определям група за провеждане на общест-
веното обсъждане Проектобюджет 2021 година на 
община Приморско, в следния състав:

1.Петко Гечев – зам.кмет „УТ, архитектура, стро-

ителство, опазване на обществения ред и околна-
та среда”

2.Мария Георгиева – главен секретар
3.Дукена Коемджиева – главен счетоводител
4.Радка Георгиева – директор дирекция „Мест-

ни данъци и такси” 
2.3. Във връзка с издадена заповед №РД-01-

675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазва-
нето, при провеждане на общественото обсъждане 
да се спазват следните противоепидемични мерки:

- Спазване на физическа дистанция от 1,5м.
- Спазване изискването за носене на защитна 

маска за лице, освен по време на изказване, ако 
е осигурена физическа дистанция от 1,5м.

- Осигуряване на дезинфекционни препарати с 
вирусоцидно действие, разрешени за употреба в 
страната.

- Измерване на телесната температура на 
вход.

- Недопускане на лица с клинични оплаквания 
за COVID – 19 до мероприятието.

2.4. На официалната интернет страница на об-
щина Приморско, да бъде публикувана цялата до-
кументация на Проектобюджет 2021 година.

2.5. На официалната страница на община При-
морско и вестник „Черноморски фар”, да бъде пуб-
ликувана настоящата заповед за провеждане на 
общественото обсъждане на Проектобюджет 2021 
година на община Приморско, най - малко 7 дни 
предварително.

2.6. В кметствата на гр. Китен, с. Ясна поляна, 
с. Веселие, с. Ново Паничарево и с. Писменово, 
на разположение на заинтересованите лица да бъ-
дат предоставени копия на хартиен носител на ця-
лата документация на Проектобюджет 2021 годи-
на.

2.7. С цел информиране на населението и про-
зрачност в действията  на институциите в срок до 

29.01.2021г. включително, заинтересованите ли-
ца, могат да отправят въпроси, предложения, ста-
новища и др. по повод изготвения Проектобюджет 
2021 година на община Приморско, като същите 
се приемат в деловодството на община Примор-
ско, в кметствата по населените места и на офи-
циалната електронна поща на община Примор-
ско. 

2.8. Общественото обсъждане на Проектобю-
джет 2021 година на община Приморско, състо-
ящо се на 04.02.2021г. от 16:30ч., да се излъчи 
онлайн, чрез страницата на община Приморско в 
социалната мрежа „facebook”. На обсъждането да 
бъдат предоставени отговори от страна на общин-
ска администрация  Приморско по постъпилите въ-
проси, предложения, становища и др. Всички за-
интересовани лица, ще имат възможност да по-
ставят въпроси, свързани с Проектобюджет 2021г. 
и в реално време  на онлайн излъчването, под 
формата на коментари в страницата на община 
Приморско в социалната мрежа „facebook”.

3. Настоящата заповед да се доведе до знание-
то на председателя на общинския съвет, общин-
ските съветници, секретаря на общината, кмето-
вете на кметства,  и на служителите, участващи в 
събранията.

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ
Кмет на Община Приморско



Георги РУСИНОВ

Интересно запитва-
не се появи в социал-
ните мрежи. В една от 
най-големите и актив-
ни групи във Фейсбук 
– “Мамите на Бургас“, 
бургазлийка пита учас-
тниците ако можеха да 
кръстят нов квартал в 
Бургас, с какво име би-
ха го именували. Пос-
тът предизвика неби-
вал интерес като само 
за един ден имаше 200 
коментара. Обичайно 
в групата се коменти-
рат проблеми, с които 
майките се срещат. То-
зи път обаче бургазлий-
ки и бургазлии впрегна-
ха въображението си и 
се впуснаха да предла-
гат имена.

Преобладаващи, раз-
бира се, са тези на мор-
ска тематика – Оазис, 
Чайка, Вая, Синева, 
Гларус, Бриз, Хоризонт, 
Виа Понтика, Морска 
лилия, Корал, Русалка, 
Златна рибка, Посей-
дон, Лагуна, Море, Ла-
зурен бряг, Морска сре-
ща, Бургаски вечери, 
Черно море, Черномор-
ски и….Черноморски 
фар. Да, оказва се, че 
бургазлийка предлага 
евентуален нов квартал 
да се казва на името на 
100-годишната гордост 
на Бургас, а именно на-
шето издание.

Припомняме, че през 
2020-а вестникът навър-
ши 100-години. Решено 
бе и улица в града да 
носи името „Черномор-

ски фар“. В историята 
ще останем със сигур-
ност, но е приятно, че 
наши читатели смятат, 
че сме достойни за име 
и на цял квартал.

Сред стотиците ко-
ментари се нами-
рат и други интерес-
ни предложения като 
Коджакафалията и Св. 
Никола. Логично – Да-
рител и благодетел но-
мер 1 на Бургас и него-
вият светец патрон да 
са предпочитани и ха-
ресвани от бургазлии. 
Исторически местно-
сти и географски поня-
тия също влизат сред 
предложенията. Това 
са Странджа, Зеленика, 
Българе, Ургари, Бълга-
ри, Деултум, Скафида и 
други. 

Сред останалите се-
риозни предложения са 
– Алтара, Щастливецът, 
Надежда, Чудомир, Лю-
бов, Искра, Мечта, Рай, 
Свобода, Цвете, Бъде-
ще, Нов Бургас, Друж-

ба, Модерно предгра-
дие.

Подобаващо за Бургас 
мнозина смятат, че нов 
квартал трябва да има е 
с името Адидас или не-
що свързано около лю-
бимата марка на бур-
газлии. Ето и някои от 
тях, както и от шегови-
тите: Трите ленти, Ма-
няк, Миташки, Чък Но-
рис, Въй, Ковид, Нов 

Ямбол, Карнобайтос, 
Коронавирус.

Първоначално изгле-
ждаше, че питащата е 
някоя майка, чието де-
те има такава задача в 
училище, а тя търси под-
ходящи отговори. В дис-
кусията обаче самата тя 
коментира, че е насоче-
но към младите модер-
ни хора. Името трябва-
ло да се свързва с еко, 
натурално, иновативно. 
Предпочитанията били 
за българска дума, а 
соц звученето не било 

предпочитано.
Тук вече заподозрях-

ме, че става въпрос 
евентуално за бъдещия 
нов квартал на Бургас 
в местността Кьошето 
край Сарафово, а пи-
тащата може би е част 
от екип по някой от про-
ектите, свързани с него, 
и прави проучване сред 
бургазлии в социалната 
мрежа.
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Шедьоври на б

Предлагат „Черноморски фар“ 
за име на кварталОт мреж@та:

Тодор от „Игри  
на волята“  

ще плаща 100 бона 
на предаването

Следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 
смарт устройства

www.faragency.bg за РЕКЛаМа
056 82 54 35
0878 424 698
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