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Областният управител и кметът  
на Айтос изпратиха Селин Али  

за Олимпиадата в Токио

Ще станат ли кучетата редовни 
пътници в градския транспорт

„Дея спорт“ сформира 
мъжки отбор, братя 

Братоеви повеждат тима

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 3 септември
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Без нови ковид-мерки,  
но с контрол и дисЦиПлинА
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Маринела СУЛТАНОВА:

4 Доц. Ангел Кунчев 
поведе битка срещу 

антиваксърите

4 Откриват нови пунктове 
за имунизация в молове 

4 Махалата в Карнобат 
пламна с коронавирус

Рапър-родолюбец премина 
Ком-Емине с портрет 
на Левски на гръб

Бургаска журналистка- 
планинар покори  

600-километровия преход
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 9

Над 2800 души искат помощи  
за първокласници и осмокласници
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„Черноморски фар“

Няма да се въвеждат 
нови ограничителни 
мерки в област Бургас 
заради ковид- панде-
мията, засилване на 
контрола и провеждане 
на ваксинационна кам-
пания. Около тези реше-
ния се обединиха члено-
вете на Областния съвет 
по здравеопазване, во-
ден от областния упра-
вител проф. Мария Ней-
кова. Тъй като област 
Бургас, според данни е 
в червената зона, спе-
циално за провеждане-
то на извънредното за-
седание на Съвета при-
съства и главният дър-
жавен здравен инспек-
тор доц. Ангел Кунчев. 

Кметове на общини, 
управители на болници 
от региона, контролни 
здравни институции, Об-
ластна дирекция на МВР, 
Регионална здравна ка-
са и др. дадоха ясна и 
категорична заявка за 
засилване на контрола 

по спазване на противо-
епидемичните мерки, въ-
ведени от здравния ми-
нистър в началото на 
юни т.г. Мерките включ-
ват: носене на маски на 
открито, там където има 
струпване на хора; но-
сене на маски от персо-
нала на хотели и заведе-
ния за хранене; носене 
на маски в закрити об-
ществени помещения и 
в градския и междуград-
ския транспорт; спазва-
не на дистанция и други 
превантивни мерки. 

Проф. Мария Нейкова 
заяви категорично, че е 
против да се забраня-
ват плановите опера-
ции, защото не бива да 
се допуска влошаване 
качеството на живот на 
всеки, който има нужда 
от каквато и да е интер-
венция и не бива да се 
възпрепятства достъпът 
до здравни услуги на 
нуждаещите се.

Присъстващите на за-
седанието декларираха 
убеденост, че единстве-
но ваксинирането сре-
щу Ковид-19 може да 
предотврати развитието 
на епидемията и че това 
е гаранция по-бързо да 
се върнем към нормали-
зиране на социалния 
живот.  За целта РЗИ-
Бургас продължава да 
организира ваксинаци-
онния процес в региона 
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Без нови ковид-мерки,  
Н
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и Мобилен ваксинационен 
кабинет ще работи по време 
на „Аполония“

ина пеТрОВА

Бургазлии вече се ре-
дят на касите да им вър-
нат или доплатят пари по 
изравнителните сметки 
за парно за изминалия 
отоплителен сезон. Бе-
лежките са изготвени и 
пуснати за плащане на 
касите на Топлофикация, 
Български пощи и гишета-
та за плащане на битови 
сметки. 

„На нашите каси няма 
струпване, абонатите, ко-
ито плащат на равни ме-
сечни вносни не са много 
- 7-8%“, каза изпълнител-

ният директор на друже-
ството инж. Христин Или-
ев. 

По негови данни мно-
зинството от абонатите 
имат да доплащат до 50 
лева. Около 51% от из-
равнителните сметки по-
казват подобни суми. Те-
зи, които дължат между 
100 и 200 лева са по-мал-
ко от 10 на сто. Има обаче 
и абонати, които ще тряб-
ва да извадят над 300 ле-
ва, за да изравнят смет-
ките си. 

„Зависи от сумата, коя-
то са избрали да плащат 
през отоплителния се-

зон“, коментира инж. Или-
ев. С възстановяване на 
суми до 50 лева пък са 
около 10% от хората с из-
равнително засичане. 

„Разликите в изравни-
телните сметки за отопле-
ние на клиентите се из-
числяват на база на пока-
занията на електронните 
разпределители и топло-
мерите, а разходът за то-
пла вода е на база пока-
занията на водомерите за 
БГВ. Тъй като през месе-
ците те плащат една опре-
делена твърда сума, на 
края на сезона, изравня-
вайки показанията се 

вижда кой е изразходил 
по-малко или повече от 
това, което е платил“, 
обясни инж. Илиев систе-
мата за засичане на тези 
данни. 

Срокът за оспорване на 
сметките е 31 август, след 
което няма да се приемат 
рекламации. В случай, че 
някой не е доволен от 
фактурата, може да пода-
де заявление до търговци-
те за дялово разпределе-
ние. Ако възражението е 
основателно се правят 
паралелни проверки, за-
сичания и преизчислява-
не на сумите.  

Масовите сметки за доплащане на парното са до 50 лева

Янчо НиКОЛОВ

Два дни след затягане 
на  епидемичните мерки 
за носене на маски в 
закрити помещения и 
автобусния транспорт, 
проверка на „Черно-
морски фар“ в Бургас 
установи, че по-малко е 
контролът и повече се 
разчита на самодисци-
плина около спазване-
то им.

Въпреки проверки от 
страна на РЗИ, МВР и 
УКОРС към Община 
Бургас много граждани 

пътуват без маски в 
градския транспорт. 

Служители в градски-
те автобуси обясняват, 
че въпреки строгите 
мерки и глоби, много 
пътници не си носят 
маски, а се налага те да 
им дават безвъзмездно 
„служебни“.

В автогарите, чакащи-
те много често са сва-
лили предпазните сред-
ства под устите си, или 
въобще не ги носят. 

Охранител, отговарящ 
за реда в сградата на  
Автогара „Юг“ призна-

ва, че постоянно трябва 
да върви и да „подканя“ 
някои от пътниците да 
си сложат предпазните 
средства.

„От наша страна сме 
се погрижили да има де-
зинфектанти, указващи 
табели, пейките да са 
раздалечени, да се 
спазва дистанция при 
гишетата.  Има охрани-
телна фирма, която да 
следи за спазване на 
предпазните мерки. 
Много обаче зависи и 
от отговорността и са-
мосъзнанието на всеки 

човек, индивидуално.,“ 
казва Михаил Грамати-
ков - управител на Авто-
гара „Юг“.

„Само малко да мръд-
на настрана, и маските 
се свалят. Отново им 
правя забележка, и та-
ка до безкрай,“ споделя 
охранител, пожелал 
анонимност.

Явно забравили за 
предните локдауни и 
тежки рестрикции, сега 
гражданите не искат да 
свикнат отново с въве-
дените задължителни 
епидемични правила.

Има обаче и над 300 лева, рекламации се приемат до 31 август  

Георги рУСиНОВ

Заразени с делта ва-
рианта на ковид обика-
лят навън. Става въпрос 
за хора, които бъркат 
първоначалните симп-
томи на новия щам с те-
зи на летните вируси. 
Един от тях е диарията, 
която е обичайна при 
летните вируси. Така в 
рамките на ден-два дос-
та такива хора обикалят 
навън и разпръскват ви-
руса, докато разберат, 
че може би е нещо по-
сериозно от летен сто-
машен вирус. За подоб-
ни случаи сподели бур-
гаски личен лекар, чии-
то пациенти дори не ис-
кали да си правят ПСР 
по негова препоръка.

Иначе 144 са новите 
случаи на ковид в Бур-
гаска област към 25 ав-
густ, показа репортер-
ска проверка на „Чер-
номорски фар“ в РЗИ-

Бургас. Общината с най-
много случаи отново е 
Бургас. 84 от новореги-
стрираните са тук. 

Следват Карнобат и 
Поморие – 9, Примор-
ско – 8, Руен и Несебър 
– 7, Айтос – 6, Средец – 
4, Царево – 3, Камено и 
Сунгурларе – 2, Малко 
Търново – 1. Единствено 
в община Созопол няма 
нови заразени към го-
репосочената дата.

В болници са приети 
5-има нови пациенти, 
като общият им брой в 
момента в областта ста-
ва 117. Трима са изгуби-
ли битката със заразна-
та болест. 

Общо за област Бур-
гас случаите с регистри-
рани положителни про-
би за COVID-19 към мо-
мента са 29676 лица. Из-
лекувани са 23762. На 
домашно лечение са 
4652   лица. Починали са 
1085 лица. 

Заразени обикалят навън, 
мислят, че е летен вирус

Шофьори и кондуктори подаряват маски на нарушителите

Кметовете от региона дадоха заявка, че ще осъществяват контрол

Пътници в автобусите - неизрядни
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Силвия ШАТЪрОВА

Имаме два проблема с 
ковид-вируса - единият е 
персонал, вторият е дове-
рие“, това заяви главният 
държавен здравен инспек-
тор доц. Ангел Кунчев, кой-
то пристигна днес в Бургас, 
пред Областния кризисен 
щаб.

Пред кметовете и шефо-
ве на лечебни заведения 
той заяви, че ако обще-
ството ни е преминало 60-
70% ваксинация, то страна-
та ни е щяла да избегне но-
вата ковид-вълна. В момен-
та страната ни е с 16% вак-
синирани, за справка в 
Гърция ваксинираните са 
40%.

Доц. Кунчев извади ста-
тистика, според която за 
една седмица, от 17 до 23 
август в България от Covid-
19 са починали 131 души, 
като от тях 123 са невакси-
нирани, с една доза вакси-
на са починали 3,1%, а с 
две дози - едва трима.

„Всеки има право на мне-
ние, но не и на собствени 
факти. Ясно трябва да е, че 
в общество, което не при-
знава фактите и отхвърля 
ваксините, което не слуша 
специалистите - не може 
да се постигнат резултати. 
Да, ще има четвърта вълна, 
да, висока ще е, да, ще на-
пълним болници и ще ум-
рат още хора. Ние ли сме 
най-умните и демократич-
ни в Европа и света? Кога-
то хората вкарват мерки да 

покажеш ваксинационен 
паспорт за къде ли не - от 
кафе до влак и работа, ние 
се оплакваме, че е дискри-
минация, и вдигаме рево-
люции. Щом е така - ще си 
платим цената“, заяви Кун-
чев.

Той апелира здравните 
лица да убеждават онези, 
които имат някакви притес-
нения за ваксините. „Но не 
и активните антиваксъри, 
чиято цел е да обяснят как 
останалите са глупави и 
манипулирани, за да не го 
направят и те“, бяха думите 
на Кунчев.

Кунчев припомни и други 
факти, че като цяло обще-
ството ни е войнствено на-
строено и срещу останали-
те ваксини като „Морбили“, 
„Хепатит Б“ и ваксината за 

рак на маточната шийка, а 
в същото време на година 
умират по 700 жени от тази 
болест.

Доц. Кунчев допълни, че 
проблемът с лечебния пер-
сонал не може да се реши 
за кратко време. Той до-
пълни, че е привърженик 
на тезата, че определена 
част от населението трябва 
да се ваксинира, като това 
е персоналът в социалните 
домове. Шест взрива на 
Covid-19 е имало в бурга-
ски домове, защото част от 
персонала го заразява и 
разсъждава върху темата: 
„Ценна ли е ваксината“.

В момента 255 са разкри-
тите болнични легла в 10-те 
бургаски болници, които са 
готови да хоспитализират 
болни.

Таксата на то
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но с контрол и дисциплина
чрез 22 временни иму-
низационни кабинета, 
разположени на ключо-
ви места в областта и с 
активното участие на 
общопрактикуващите 
лекари. Предлагат се 
всички видове ваксини, 
одобрени за употреба в 
ЕС. През почивните дни 
работят три имунизаци-
онни кабинета – КОЦ-
Бургас, МЦ „Св. Нико-
лай Чудотворец“ и ДКЦ 
„Ел Масри“. През сеп-
тември на територията 

на община Созопол ще 
се проведат Дни на из-
куството „Аполония“ – 
от 01.09.2021 г. до 
06.09.2021 г. За целта ще 
бъде осигурен мобилен 
имунизационен кабинет, 
в който ще се извърш-
ват манипулации на же-
лаещите да се ваксини-
рат с всички видове вак-
сини. Ваксинационни 
пунктове ще бъдат от-
крити и в двата МОЛ-а в 
Бургас, както и на входа 
на „МЕТРО“.

Крими

маркови стоки за 
хиляди иззеха 
полицаите в 
Слънчев бряг

В Слънчев бряг се е провела 
акция за проверка на магази-
ни, продаващи маркови стоки 
без да притежават необходи-
мото разрешително (лиценз) 
от правопритежателя. 

Специализираната акция е 
проведена от служители на 
Икономическа полиция, ГДНП, 
Национална полиция и техни 
колеги от ОДМВР – Бургас.

От пресцентъра на МВР 
съобщават, че в четири магази-
на са открили голямо количе-
ство артикули с логото на защи-
тени търговски марки, без нуж-
ния лиценз.

От два магазина са били 
иззети 666 чанти, 792 текстил-
ни изделия, а от други два - 970 
чанти, часовници, колани и 
портмонета.

прибраха зад 
решетките 
карнобатлия, 
разбивал вендинг 
машини

При извършване на проверка 
на кръстовището между улица 
„Патриарх Евтимий“ и „Княз 
Борис I“ в Бургас полицаи от  
Първо РПУ – Бургас, са спрели 
автомобил, управляван от 
21-годишен криминално проя-
вен и осъждан карнобатлия.

След извършване на щател-
на проверка, служителите 
открили в колата на младежа 
найлонова торба с монети на 
различна стойност.

При проведените разпити на 
лицето се оказало, че същият е 
разбил кафе-автомат в центъ-
ра на града, собственост на 
29-годишен бургазлия.

След допълнително прове-
дени  следствени дейности със 
задържания, се оказало, че той 
е ограбил и друг кафе-автомат 
в бургаския комплекс „Изгрев“, 
разположен срещу бл. 41„А“.

Обирджията е задържан за 
срок от 24 часа, а действията 
по пълното установяване на  
цялостната му престъпна дей-
ност продължават.

„Черноморски фар“

Откриха тялото на из-
чезналата преди почти го-
дина брокерка Теодора 

Бахлова. Това потвърдиха 
от ОД на МВР-Бургас пред 
БНТ. 

По неофициална инфор-
мация част от трупа на 47-

годишната бизнесда-
ма е намерен от кри-
миналисти, заровен в 
бургаските гробища. 

Има данни, че Те-
одора Бахлова се е 
познавала с бизнес-
мена Станимир Рагев-
ски, обвинен в убий-
ството на 28-годишния 
Юмер Мехмед. Преди 
две седмици трупът на 
младото момче беше 
намерен също разчле-
нен и захвърлен в чу-
вали в покрайнините 
на Бургас.

Уточнява се каква е 
връзката между двата 
случая.

Весела ГОрАНОВА

Почерпена руска граждан-
ка се заби с джипа си „Пе-
жо“ в електрически стълб в 
каменското село Тръстико-
во. За случая ни сигнализи-
раха жители на селото и на-
ши читатели. Инцидентът е 
станал посред бял ден в цен-
търа на населеното място. 
Жената е преминаваща през 
селото, не е негов жител, но 
е катастрофирала там. След 
като се блъснала в стълба е 
оставила Тръстиково без 
електричество и интернет за 
часове.

„Сигнализирахме органи-
те на МВР, ЕВН и фирмата 
доставчик на интернет, ще-
тите бяха възстановени бър-
зо, за няколко часа нямахме 
ток“, заяви кметицата на на-
селеното място Иванка Дра-
гова и допълни, че инциден-
тът е имал щастлива раз-
връзка.

За късмет по това време 
на деня е нямало и пешехо-

дци по пътя. Така освен ма-
териални щети в селото и ко-
лата на шофьорката, други 
няма.

Според очевидци жената 

е избягала след инцидента. 
Органи на полицията са я от-
крили в дома й и са състави-
ли акт за напускане на инци-
дента, като тя ще отнесе гло-

ба, ще й бъде отнета шо-
фьорската книжка и ще тряб-
ва да заплати щетите, заяви-
ха от пресцентъра на  
ОДМВР-Бургас.

Почерпена рускиня се заби в стълб, остави 
цяло село без ток и интернет за часове

Откриха тялото на 
изчезнала преди 
година брокерка 

Доц. Ангел Кунчев пред Областния щаб: 

Общество, което не признава 
фактите и отхвърля ваксините - 

няма да постигне резултати

Георги рУСиНОВ

Махалата в Карнобат 
пламна с коронавирус, 
научи „Черноморски 
фар“. Голяма част от за-
върналите се гастарбай-
тери са заразени. Мест-
ни се чудят как изобщо 
минават границата, тъй 
като очевидно не им е 
наложена карантина. 
Кметът на община Кар-
нобат Георги Димитров 
потвърди пред наш ре-
портер, че в ромската 
махала действително 
има две огнища. Въпреки 
това обаче купоните не 
спирали и музиката по-
стоянно дънела, за което 
карнобатлии се жалват.

„Заболеваемостта ка-
то цяло в общината е ви-
сока. Няма място в ко-
вид-отделението – от 15 

легла, 15 са заети, а бо-
лните растат. Допълни-
телни мерки не сме въ-
веждали, като община 
следим да се спазват се-
гашните. Където трябва, 
сме обезпечили с маски 
и дезинфектанти“, обяс-
ни кметът.

Най-вероятно от 1 сеп-
тември със своя запо-
вед Димитров ще затво-
ри пенсионерските клу-
бове. Четири-пет жени 
наскоро се разболели в 
село Церковски.

„Много е вероятно и 
празник на града да ня-
маме, както са тръгнали 
нещата. Този вариант е 
много заразен, 10 секун-
ди са необходими. Зато-
ва на мен по-важен ми е 
животът на хората, от-
колкото празненствата“, 
посочи още Димитров.

Махалата в Карнобат 
пламна с коронавирус
Въпреки това, купоните 
там не спират, оплакват  

се местни жители

Теодора Бахлова



Георги РУСИНОВ

С куче в градския транс-
порт? Темата и преди е 
била повдигана в Бургас. 
Преди 6 години стопани 
на кучета поискаха да им 
бъде позволено да се кач-
ват с домашните си любим-
ци в автобусите. И до днес 
единствените регламенти-
рани случаи на превоз на 
куче в градския транспорт 
става чрез превозване в 
клетка, но това важи само 
за малките породи. От голе-
мите се допускат единстве-
но кучета-водачи на незря-
щи пътници. Идеята тога-
ва не намери достатъчно 
подкрепа.

Преди дни обаче в соци-
алната мрежа се запали от-
ново дискусията. Причина 
бе случай на възрастна 
жена, която превозила ку-
чето си – малка порода в 
пазарна торба. Дали е в 
нарушение или не, оста-
на без значение, тъй като 
веднага се отвори темата 
изобщо за допускането на 
четириноги в обществения 
транспорт. 

Оказа се, че една част от 
коментиращите не знаеха, 
че всъщност все пак под 
някаква форма, както по-
сочихме по-горе, можеш да 
превозиш куче в градския 
транспорт, макар и свеж-
дащо се само до малките 
породи. 

Защитниците на теорията 
за допускане на качването 
с кучета в автобусите из-
тъкнаха редица аргументи 
и дадоха конкретни приме-
ри за това как може да се 
случи това и да няма хора 
в риск. Недоволни винаги 
ще има и по най-различни 
причини. Така например 
едни от хората „за“ идеята 

с куче в автобус посочиха 
София като пример, къде-
то поне от десетина годи-
ни можеш да се качиш с до-
машния си любимец в град-
ския транспорт. Само тряб-
ва да му закупиш билет, да 
е с намордник и да пред-
ставиш паспорта му. Други 
се върнаха години назад и 
споменаваха, че преди 20-
ина години не е имало про-
блем с това и че лично са 
пътували от Меден рудник 
до центъра с голяма поро-

да куче в тролей. 
Без учудване, противни-

ците на идеята „куче в авто-
бус“ веднага контрираха с 
това, че има хора, които ги 
е страх от кучета. Други до-
води бяха хигиената – да не 
би случайно животното да 
извърши някоя от нуждите 
си докато се вози, както и 
шумът, който ще вдигат ня-
кои нервни кучета. 

Как е по света  
и у нас?

Безспорно и двете стра-
ни имат своите доводи, 
в които са прави, но въз-
можно ли е да се намери 
компромис? Репортерска 
проверка на „Черноморски 
фар“ показва, че от чети-
рите големи града в стра-
ната, единствено в София 
няма проблем да се ка-
чим с домашния си люби-
мец в градския транспорт. 
Разбира се, в столичната 
наредба е изписано ясно 

и точно при какви условия 
можем да вземем кучето 
си с нас.

Това може да стане, 
ако животното не създа-
ва опасност от причинява-
не на травма, увреждане и 
съответно не представля-
ва заплаха за останали-
те пътници и не се поставя 
на седалките на превозно-
то средство. Вариантите за 
пътуване са два.

При безплатния вари-
ант важи текстът, който е 
в сила и в Бургас – куче-
то трябва да е поставено в 
подходяща кутия или клет-
ка и да не се поставя на 
седалка. 

В случай, че кучето е ре-
гистрирано съгласно из-
искванията на Наредба за 
придобиване, притежава-
не и отглеждане на живот-
ни - домашни любимци (ку-
чета и котки) на територия-
та на Столична община, при 
следните условия: с редо-
вен превозен документ за 
домашния любимец - с кар-
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Ще станат ли кучетата редовни 
4 Случай на бургазлийка, 
превозила любимеца си в торба, 
разпали дискусия по темата
4 Само в столицата пускат 
четириноги в автобусите

Дария Хулка е един от 
най-активните обществе-
ници в Бургас. Тя неумор-
но помага на бездомните 
кучета в Бургас и околно-
стите, като е много актив-
на и в намирането на до-
мове за четириногите от 
общинския приют, в който 
постоянно има между 80 и 
100 животни. Новите домо-
ве на щастливите палета в 
повечето случаи са в чуж-
бина, където по думите й са 
на светлинни години в отно-
шението си към животните. 
Така според нея въпросът 
за това дали може с куче в 
автобуса, изобщо не стои 
на дневен ред.

„В редица европейски 
държави хората са дока-
зали, че не само имат ху-
манно отношение към жи-
вотните, защото няма без-
домни, но и домашните им 
любимци са достатъчно ин-
тегрирани в градската сре-
да. Навсякъде в Европа 
пускат кучета в градския 
транспорт, независимо от 
големината им. Не мога да 
коментирам дали на места 
имат изисквания за това 
кучето да е с намордник, 
или да е до определени ки-
лограми. В интерес на ис-
тината хората рядко пъту-
ват с много големи поро-
ди в градския транспорт. В 

повечето случаи са с раз-
мера на Голдън ретривъ-
ри“, сподели тя пред наш 
репортер.

Така че според нея щом 

в Европа има този опит, то 
на нас нищо не ни пречи да 
почерпим от тях и да запо-
чнем да допускаме кучета 
в градския транспорт при 

определени условия.
„Защо да не е възможно? 

Хората, които имат нужда 
да отидат от едно място на 
друго и нямат личен авто-
мобил, защо да не могат да 
отидат с кучето в градския 
транспорт, дори и да се за-
купи билет? Защо трябва да 
ги лишаваме от тази въз-
можност? Съответно съм 
на мнение и че животни-
те трябва да са достатъч-
но социализирани, за да не 
изплашат някое дете, въз-
растен човек и т.н. Но ако 
са достатъчно интегрирани 
и социални не е проблем, 
според мен. Може да се 
слага и намордник“, обяс-
ни Хулка.

Обяснението, че имало 
хора, които ги е страх от ку-
чета, не е много правдопо-
добно, отбеляза още тя. 

„Градският живот е за 
всички. Ние имаме право 
да гледаме кучета, но има 
и много крайни хора, кои-
то не ги искат никъде. Не 
може да се съобразяваме 
само с едно мнение. То по 
тяхната логика и в парка 
няма да искат да виждат 
кучета. Децата иначе ре-
агират добре към кучета-
та, даже се втурват да се 
радват на животните, ко-
ето не е ок, защото навли-
зат в пространството им. 

Затова е важно възпита-
нието от родителите“, каза 
бургазлийката.

Тя разказа и нещо много 
интересно. 

„Имам спомен, когато 
родих малкия си син. Той 
е роден в София, където 
живеехме доста години. В 
Бургас бях оставила куче, 
което гледаше майка ми. Тя 
много често пътуваше до 
София и си пътуваше с ку-
чето от Бургас до София и 
обратно. Това е било пре-
ди 24 години. След това 
чак го забраниха това. В 
София и сега допускат ку-
чета в градския транспорт, 
мисля че трябва билет да 
се закупи. Ето това е нещо 
работещо, от което имаме 
нужда, а не от нереални 
изисквания. За правилата 
съм, даже бих призовала 
хората, които имат асоци-
ални кучета, да не се кач-
ват, ако в бъдеще има тази 
възможност. Тук е друга-
та разлика между нашето 
и други европейски обще-
ства – там почти на 100% 
животните минават през 
училище, където целта е 
да се интегрират в град-
ската среда. Затова си хо-
дят навсякъде с животните. 
В Германия дори в аптека 
съм виждала жена с куче“, 
обясни Хулка.

Затова за тези неща 
трябва да се говори и да 
се повдига въпрос, а не 
само да се мълчи, смята 
още тя.

„Огромният проблем е в 
малките населени места и 
кметовете. В големите гра-
дове хората горе-долу се 
научиха. Кастрират си ку-
четата, не заплождат без-
призорно и да изхвърлят 
на улицата бебета и майки. 
В селата обаче е страшно. 
Кой ще ги смени тези кме-
тове? Пак някой като тях, 
който също ще си затва-
ря очите. Цяло лято съм 
на вилата. Ами аз не мога 
да се радвам, че съм тук 
и да си почина. Всяка су-
трин и вечер, всяко лято, 
аз се занимавам да храня 
бездомните в селото, да ги 
лекувам и няма спиране. 
Всяка година едно и също. 
Колкото мога спасявам, но 
аз съм психически разбита. 
Почвам да се притеснявам 
за моите животни. Има си 
закони, които обаче изоб-
що не се спазват. Описано 
е какво е чипиране, какво 
е хуманно гледане на жи-
вотно. Едно такова куче 
няма. Няма контрол, а хо-
рата едни други се подкре-
пят. Кметът може да ги гло-
бява, но не иска. И той е от 
тях“, завърши тя.

Дария Хулка, 
общественик: На Запад въпросът дори не стои на дневен ред
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а В Бургас все още единственият начин да се качите 
с куче в автобус е с клетка



та за еднократно пътуване 
за наземен транспорт/ ед-
нократната превалидира-
на хартиена карта за на-
земен транспорт; карта за 
еднократно пътуване за ме-
тро/ еднократната прева-
лидирана хартиена карта 
за метро, издадена от опе-
ратор в каса на територи-
ята на метростанцията или 
билетен автомат на тери-
торията на метростанция-
та; собственикът да носи 
със себе си регистрацион-
ните документи на кучето; 
да го води на къс, неразте-
глив повод и с намордник, 
или в транспортен кафез с 
размери по чл. 12, т. 1. От 
намордник при пътуване в 
обществения транспорт са 
освободени кучета-водачи 
на незрящи хора и кучета в 
обучение като водачи.

В морската столица – 
Варна, чл. 14 от местна-

та наредба гласи, че в об-
ществения градски транс-
порт на територията на об-
щина Варна пътуват без-
платно, без да са поставе-
ни в клетка, полицейски ку-
чета, както и техният при-
дружител, кучета-водачи 
на незрящи хора и кучета 
в обучение като водачи на 
незрящи хора, както и тех-
ният обучител, след пред-
ставяне на ветеринарно-
медицински паспорт на ку-
чето и карта, удостоверя-
ваща статута му. Допълва 
се и с това: безплатно до-
машен любимец, поста-
вен в клетка с размери до 
разрешените за безопа-
сен превоз на ръчен ба-
гаж по ал. 1, при условие, 
че не създава опасност 
от причиняване на трав-
ма, увреждане и не пред-
ставлява заплаха за оста-
налите пътници или вода-

ча, като не се поставя на 
седалките на превозното 
средство.

Репортерската ни про-
верка показа, че абсолют-
но същите текстове важат 
и в община Пловдив, което 
означава, че една от две-
те общини е копирала на-
редбата от другата в тази 
й част. 

Иначе в европейски дър-
жави този въпрос изоб-
що не е на дневен ред, тъй 
като там не съществуват 
забрани за това. Разбира 
се, има железни правила, 
които се спазват, както и 
солени глоби за нарушите-
ли. Същото важи и за пре-
воза на велосипед в авто-
бус. Изглежда, че за ня-
кои обществени взаимо-
отношения България изо-
става назад от останалите 
страни в европейското се-
мейство.
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пътници в градския транспорт

Управителят на об-
щинския  превозвач 
„Бургасбус“ инж. Петко 
Драгнев зае позицията, 
че той и служителите му 
отговарят за всички път-
ници, а не само за еди-
ници от тях. Той повтори 
случаите, в които все пак 
можем да сме с домашен 
любимец. 

„В автобусите има хора, 
които имат страх от ку-
чета, имат алергии. Ние 

не можем да преценим в 
даден автобус, когато се 
качи човек с домашен лю-
бимец, останалите пътни-
ци как ще реагират. Какво 
да направим? Коя страна 
да вземем? В крайна смет-
ка автобусите са за хора, 
не са за животни. Не мо-
жем в пандемията сега, да 
вкараме и животни, и кли-
матиците да въртят възду-
ха, без да знаем в какво 
състояние са те – здраво-

словно и хигиенно. Както 
казах, отговаряме за всич-
ки. Добре, ами ако падне 
човек върху кучето? Как 
ще реагира това куче? То е 
много възпитано пример-
но, но не можем да пред-
видим какво ще се случи. 
И това важи за всеки един 
момент във всеки един ав-
тобус. На ден имаме по 100 
автобуса, които правят по 
16 курса. Не е лесно да се 
предвиди кога какво може 
да стане“, категоричен бе 
Драгнев.

В София пък, според уп-
равителя на „Бургасбус“, 
кучета се срещат в об-
ществения транспорт пре-
димно в метрото. Той 
обясни и че не смята за 
факт, това че преди 20-ина 
години в бургаския град-
ски транспорт големи ку-
чета са се качвали в авто-
буси и тролеи. 

„В случай, че човек се 
качи с куче в автобуса, не 
по реда, който е позволен, 
се процедира по следния 
начин: спира се автобусът 
и човекът бива помолен да 
слезе. При отказ се тър-
си съдействие от органи-
те на реда. Досега не са 
ме известявали за подо-
бен случай“, допълни уп-
равителят на общинския 
превозвач.

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие- 1905 г.”, 

град Българово, общ. Бургас
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

1. Длъжност: Читалищен секретар
2. Правоотношение: Трудово
3. Кратко описание на длъжността, според 

длъжностната характеристика:
организация, ръководство и контрол на цялост-

ната работа на читалището и читалищната биб-
лиотека, в това число да осъществява координа-
ция и контрол на документооборота на читалище-
то, включващ цялостния технологичен процес на 
работа с документите, създаване, оформяне, об-
работване, движение, контрол върху изпълнение-
то и архивиране.

4. Място на работа:
Народно читалище „Съгласие 1905г.”, гр. 

Българово, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. ”Първи 
май” № 1

5. Характер на работа:
Организация, ръководство и контрол на цялост-

ната работа на читалището. 
6.1. Изисквания за заемане на длъжността:
- Минимална степен на завършено образова-

ние – средно или висше (магистърската степен 
на висшето образование се счита за предимство 
при равни)

- Познаване на българското законодателство в 
областта на културата; познаване на структурата и 
функциите на Министерство на културата и него-
вите подразделения;

- Практически опит в административно отно-
шение;

- Да умее да осъществява координация и контрол 
на документооборота, включващ цялостния техно-
логичен процес на работа с документите, създа-
ване, оформяне, обработване, движение, контрол 
върху изпълнението и архивиране.

- Да познава и прилага законите и изисквания-
та относно трудовия процес, Устава и вътрешните 
нормативни документи на читалището;

- Компютърна грамотност, Word, Excel, Internet, 
работа с правно информационни продукти, работа 
с електронни регистри и системи, свързани с ра-
ботата на читалището

- Организационни умения, комуникативност, уме-
ние за работа в екип, адаптивност, професионална 
ангажираност и отговорност.

6.2. Допълнителни условия, носещи предим-
ство:

- Професионален опит на същата или подоб-
на длъжност;

- управленски опит;
- образование в областта на културата;
- опит в областта на културата и художествена-

та самодейност;
- участие в разработването и реализацията на 

програми и проекти;
- владеене на чужд език;
- кандидата да има постоянен и/или настоящ ад-

рес на територията на Община Бургас.
7. Начин на провеждане на конкурса:
- Подбор по документи, съответно проверка на 

представените такива с предварително обявени-
те изисквания;

- Събеседване с допуснатите по документи канди-
дати, на което ще бъдат задавани и въпроси свър-
зани с дейността на читалищата, както и такива 
свързани с вижданията на кандидата за развитие-
то на читалището.

8.Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса, заедно с 

всички необходими документи се приемат в чи-
талището. 

- Документ за самоличност – копие;
- Диплом за придобито образование, специал-

ност, квалификация – копие;
- Документ, удостоверяващ професионален опит 

(трудова, осигурителна, служебна книжка на кан-
дидата) – копие;

- Свидетелство за съдимост;
- Професионална автобиография /СV/;
- Документи за компютърна грамотност и за чужд 

език, ако притежава такива /копия/;
При подаване на документите се представят и 

оригиналите за сравняване. Копията от представе-
ните документи следва да са ясни и четливи. 

При подаването на документите на всички канди-
дати се предоставя копие от длъжностната харак-
теристика за конкурсната длъжност.

9. Срок и място за подаване на документите 
и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават 
всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в Народно 
читалище „Съгласие 1905 г.”, гр. Българово, на ад-
рес: гр. Българово, общ. Бургас, п.к.8010, ул. ”Първи 
май” №1, тел. 0888311699 - председател, в срок 
до 27.09.2021 г.

Заявлението и документите за участие, описани 
подробно в т. 6, се подават в запечатан плик с над-
пис “Конкурс за заемане на длъжността “Читалищен 
секретар” на Народно читалище „Съгласие 1905 г.”, 
гр. Българово, изписват се трите имена на кандида-
та, адрес, телефон и e-mail (ако има такъв).

10. Минимален размер на основната работна 
заплата и работно време:

900 лева, при 8 часов работен ден с готовност 
за ангажираност през почивни дни при провежда-
нето на културни мероприятия.

В срок до 10 дни от изтичане срока за подава-
не на документи, кандидатите ще бъдат уведомени 
дали са допуснати, както и за датата и часа на на-
срочения конкурс.

Списъците с кандидатите и други съобщения 
във връзка с конкурса се обявяват на официал-
ния сайт на читалището https://nchsaglasie1905.
ecocleantm.com/

Д-р Георги Митев е пред-
седател на Екологичната ко-
мисия към Общински съвет – 
Бургас и ветеринар по про-
фесия. Той отговори на въ-
проса с въпрос:

„Щом могат да се качват ку-
чета-водачи на слепи и труд-
ноподвижни хора, защо да 
не могат да се качват и дру-
ги? Стига да са ваксинирани, 
обезпаразитени, чисти и въз-
питани. За да са чисти и въз-
питани кучетата, трябва и хо-
рата да са чисти и възпитани. 
Навсякъде по света има на-
редби и могат да се качват с 

кучета в транспорта. Като се 
носи паспортът на животно-
то от собственика и като бъде 
проверен и се заплати билет, 
съм по-скоро съгласен да 
се качват кучета в градския 
транспорт. Ако е голямо. Сега 
ако е един малък пинчер, кой-
то от вкъщи излиза на ръце и 
в автобуса също го държиш 
на ръце, даже няма смисъл 
и от билет“.

Важно, разбира се, според 
него е да има ясни и конкрет-
ни правила. Ако си бил с ку-
чето на плаж, което само по 
себе си е стресиращо за жи-

вотните, и искаш да се качиш 
в автобуса – тогава не.

„Иначе, както казах – вак-
синирани, обезпаразитени, 
на къса каишка и с наморд-
ник. Трябва да има регла-
ментирана врата за качване 
и слизане с кучета. Когато 
има много хора в автобуса, 
може да се изчака някой по-
празен. Ако е нормална об-
становката, нито ще попре-
чи на някого това куче, нито 
ще замърси повече от друг“, 
добави д-р Митев.

Твърденията на противни-
ците на идеята за кучета в 
градския транспорт, които 
обясняват, че можело да се 
изходят или уринират в ав-
тобуса, той определи като 
комични.

„За мен е радостно, че 
виждам, че все повече и по-
вече хора си носят торбич-
ки и си почистват след куче-
тата. Животните нямат такъв 
инстинкт да направят бела на 
затворено пространство, без 
да се завъртят. Ако случайно 
се случи такова нещо, стопа-
нинът да бъде глобен. Едни 
200 лева ще стигнат за по-
чистване на автобуса. Като 
не си е възпитал кучето, така 
ще е. Същото ще важи и за 
това, ако не представи пас-
порт. Като нямаш – глоба. 
Забравил си го – пак глоба. 
Научаваме се на правила и 
на всички животът ще ни е 
лесен“, завърши председа-
телят на Екокомисията.

Научаваме се на правила и на 
всички животът ще ни е лесен

Д-р Георги Митев, председател на Екокомисията в ОбС: 

Притеснение на противниците на идеята за кучета в автобус е, че може да стрес-
нат деца

Отговаряме за всички,  
а не само за единици

Инж. Петко Драгнев, управител на „Бургасбус“: 



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Янчо НИКОЛОВ

Културен център „Морско 
казино“ - Бургас и откритата 
сцена „Охлюва“ отново ста-
наха арена на поредното 
културно събитие в морския 
град.

В зала „Петя Дубарова“ 
се състоя представянето на 
новата книга на  бургаската 
писателка Венета Ташева.

Събитието се организира 
с помощта и подкрепата на 
Община Бургас, и лично 
зам.-кметът по култура и 
спорт Диана Саватева го 
уважи.

Венета Ташева живее и 
работи в град Бургас. За-
вършила е Учителския ин-
ститут в град Бургас, Пло-
вдивския университет „Паи-
сий Хилендарски”, специал-
ност “Българска филоло-
гия”.

Работила е като учител по 
български език и литерату-
ра 35 години.

„Венета Ташева не е писа-
тел по професия, а по приз-
вание,“ казва за нея Ста-
нислав Марешки, поет, пи-
сател и един от героите в 
нейните произведения.

 Писателката работи вър-
ху литературно-критически 
есета на творби от Н. Стран-
джански, проф. Ст. Мицов, 
Ст. Георгиев, Г. Аргиров,  
П. Симеонова, Ж. Абраше-
ва, Р. Илчева, Д. Недялкова, 
М. Манолов, Д. Пейчева,  
В. Луков, Ал. Бакалов,  
К. Янъкова и др

Венета Ташева притежава 
съвършено перо на есеист и 
белетрист. Откъси от нейни 
творби са печатани в реди-
ца издания.

През 2007 година излиза 
от печат книгата й „Вук Ка-
раджич – за величието на 
българското слово и народ-
ност“.

Съпруга е на известния 
композитор Константин Та-
шев, за когото през 2010 го-
дина пише  книга, озаглаве-
на „Маестро Ташев.“

„Поетите трябва да слу-
шат музика,“ казва великият 
Хемингуей.

Неизменно това важи и за 
писателите.

Няма как любовта към му-
зиката на Венета Ташева да 

не се е отразила на нейното 
творчество.

Това стана ясно и от из-
казването на нейния прия-
тел и колега по перо, Стоян 
Марешки:

„Събитие на Венета Таше-
ва без музика е невъзмож-
но!“

Книгата „В  бързея на вре-
мето,” е конструирана спо-
ред жанровете в нея – раз-
кази, идейно-аналитични 
разкази, биографични раз-
кази, анализи върху творби 
на известни бургаски тво-
рци, като Стоян Георгиев, 
Стамен Стоименов, Манол 
Манолов, Кирил Дженков, 
Станислав Марешки. Произ-
ведението е наситено с мно-
го проблеми, които поставят 
важни въпроси:

Какъв е идеалът в обще-
ството ни? Как човек трябва 
да му служи? Авторката за-
пазва своя вкус към нюан-
сите на сложната тоналност 
на живота и тези емоцио-
нални интонации прозвуча-
ват в състояние на пред-
чувствие и очакване. Това е 
книга за приятелството, лю-
бовта, страха.

Една топла книга, в която 
всички истории завършват с 
хепиенд.

„Литературата не е пъту-
ваща фотогалерия. Тя взема 
и отсява от живота най-ва-
жните неща,“ казва Ташева.

Във всички разкази писа-
телката търси краткия из-
каз. Преминаването от един 
жанр в друг, авторката пра-
ви с лекота. По този начин  
печели  сърцата и на читате-
лите, и на издателите.

„Много са бургаските пи-
сатели, които заслужават 
място в „галерията“ на твор-
ците,“ споделя Венета Таше-
ва пред гостите.

Както всяко нейно съби-
тие, и това беше белязано с 
музикален оттенък.

Специално за писателка-
та поплегендата Захари Чер-
нев изпя песента на Стефан 
Диомов „Да биде како Би-
де.“

Кметът Димитър Николов 
изпрати букет цветя, който й 
връчи зам.-кметът Диана 
Саватева с пожелания за 
много здраве и бъдещи твор-
чески успехи.

След тържествената цере-
мония по представянето, 
гостите бяха поканени на 
естрадата „Охлюва“, където 
концерт в чест на Венета Та-
шева изнесоха дует „Езерни 
листа.“

„Черноморски фар“

Думите и вълните и та-
зи година ще вървят ръка 
за ръка. Празници на из-
куствата „Аполония“ 2021 
ще се провeдат от 31 ав-
густ до 6 септември и по 
традиция литературата е 
основен акцент в програ-
мата. 

На 1 септември ще по-
срещнем новия месец с 
двама писатели, чиито 

романи завоюваха сър-
цата на критика и читате-
ли още с появата си.

От 18:00 часа на 1 сеп-
тември в Градска худо-
жествена галерия - Созо-
пол талантливата сцена-
ристка и писателка Деля-
на Манева ще представи 
своя дебютен роман 
„Шестият пръст“, появил 
се на пазара през март 
тази година, а модератор 
на събитието ще бъде 

преводачът и издател Не-
вена Дишлиева-Кръсте-
ва. 

Само час по късно – от 
19:00 часа, отново в Град-
ска художествена гале-
рия – майсторът на смеш-
ния роман у нас Алек По-
пов ще се срещне с пуб-
ликата на фестивала, за 
да поговорят за една от 
най-обсъжданите книги 
на годината – „Мисия Ту-
ран“. Книгата ще пред-

стави критикът, журна-
лист и писател Митко 
Новков.

„Шестият пръст” от Де-
ляна Манева е изящен и 
дълбок роман в духа на 
творбите на Мирослав 
Пенков, за „разочарова-
нията и лъжите, страхо-
вете и тайните, които ние, 
хората, сами си създава-
ме” и които после ни дър-
пат надолу към Земята 
много по-силно от грави-
тацията. Роман за болки-

те, които лекуваме с на-
пълно неподходящи ле-
карства и от които нико-
га не се възстановяваме. 
Но понякога да не се въз-
становиш е най-важното.

„Мисия Туран” е пъстра 
мозайка от патриотични 
страсти, политически ин-
триги, балкански и дале-
коизточни нрави, в която 
най-абсурдни ситуации 
плашещо напомнят за ре-
ални събития и герои. 

Класически комичен 

роман, населен с непов-
торими образи, и мно-
гопластова литература, 
изследваща обществото 
със средствата на ирони-
ята – в тази забавно-тъж-
на и безмилостна сатира 
излизат на показ всички 
комплекси, превърнали 
се в част от народопси-
хологията ни. Виртуозен 
разказ за възможности-
те на „обикновения чо-
век” сам да гради съдба-
та си.

Писателката Венета Ташева представи 
книгата си „В бързея на времето“

Двамата писатели ще представят романите 
„Шестият пръст“ и „Мисия Туран“
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КултурА
Чф

Алек Попов и Деляна Манева 
гостуват на „Аполония“ 2021

Янчо НИКОЛОВ

За втора поредна годи-
на се провеждат подводни 
археологически проучва-
ния в крайбрежния район 
на бургаското Ченгене 
скеле.

Археологическите дей-
ности са по съвместна 
програма на Регионален 
исторически музей - Бур-
гас и Центъра за подводна 
археология към Министер-
ството на културата.

Изследователската про-
грама е изцяло финанси-
рана от Община  - Бургас.

Проведени са две под-
водни археологически екс-
педиции в залива „Форос“ 
и археологическо находи-
ще на стъклени съдове в 
залива Ченгене скеле.

Както и през 2020 годи-
на, проучването на стък-
леното находище се е 
увенчало с успех.

При водолазните издир-
вания и разкопки са от-
крити десетки нови фраг-
менти от изящни венеци-
ански стъклени съдове.

Някои от тях са от типо-
ве, които не са били от-
крити при първите проуч-
вания.

„Въпреки че най-вероят-
но те са на морското дъно 
в резултат на корабокру-
шение в намиращия се в 
близост риф, към момента 
не са идентифицирани ос-
танки от потънал кораб,“ 
съобщи за „Черноморски 
фар“ Гергана Данабашли-
ева - отговорник в Регио-
налния исторически музей 
в Бургас. 

Находката представля-

ва уникални комплекти от 
фино изработени стъклени 
съдове.

 Въпреки че работната 
хипотеза е за датиране от 
16 -17 век, те са в отлично 
състояние и запазени фор-
ми и цялост.

Към момента проучва-
щият екип не е намерил 
точни паралели от Среди-
земноморието и Черномо-
рието на подобни артефа-
кти.

Работната хипотеза, 
върху която са се спрели 

за момента археолозите 
е, че венециански търгов-
ски кораб ги е пренасял за 
градските центрове по За-
падното и Северно Черно-
морие.

От музейната управа 
обясниха, че сред  колек-
цията на Регионалния ис-
торически музей – Бургас, 
открита при проучванията 
2020 – 2021 година, се на-
мира и част от стъклена 
групова находка, притежа-
ние на Националния исто-
рически музей.

Тя е била дарена на му-
зея от бургаски водолаз 
през 90-те години на мина-
лия век.

Тези дни Регионалният 
исторически музей – Бур-
гас, Центърът за подводна 
археология и Национални-
ят исторически музей пла-
нират организирането на 
изложба. На нея ще бъдат 
представяни избрани екс-
понати от стъклени фигури 
и съдове от фондовете на 
двата музея. Провеждане-
то на изложбата и издава-
нето на каталог към нея 
ще бъдат с подкрепата на 
Министерството на култу-
рата.

Извадиха венециански съдове  
от морето край Ченгене скеле 



Интервю на 
Ина ПЕТРОВА

- Г-жо Султанова, тази 
година няма доходен 
критерий за получава-
не на помощи за пър-
вокласници и осмокла-
сници. Отчитате ли по-
голям интерес в тази 
връзка и какви доку-
менти се изискват при 
кандидатстването?

- Тази година във връз-
ка с промените в Зако-
на за семейните помощи 
за деца доходният крите-
рий в целевите помощи 
за първокласници и ос-
мокласници е отпаднал и 
във връзка с това наблю-
даваме, че има доста го-
лям интерес към тях. До-
кументите, които трябва 
да представят родители-
те са удостоверение или 
бележка от учебното за-
ведение, че децата са за-
писани в първи и съответ-
но осми клас. Критериите 
и за първокласници, и за 
осмокласници са идентич-
ни. Единствено за децата, 
настанени в семейства на 
роднини и близки, изис-
кваме копие на удостове-
рение за назначаване на 
настойник или попечител. 
В другите случаи е нужно 
само едно удостоверение 
от училището.

- Колко заявления за 
първокласници са пода-
дени и има ли вече из-
платени суми?

- От началото на летния 
сезон до настоящия мо-
мент, 1823 семейства са 
кандидатствали за тази 
помощ, като 1631 са вече 
издадените заповеди за 
отпускане на помощта за 
общо 1669 деца. За всич-
ки заявления за юни и юли 
вече има плащане, оста-
налите са в процес на об-
работка.

- Колко родители на 
осмокласници са канди-
датствали?

- Към настоящия момент 
са подадени 1043 заявле-
ния. По 850 са отпуснати 
помощи. 192 са в процес 
на обработка. Броят на 
децата е 868. Миналата го-
дина до 15 октомври бяха 
подадени 1714 заявления, 
а сега само за двата ме-

сеца имаме 1043. Така че 
до 15 октомври, докогато 
е срокът и за двете помо-
щи, считаме, че броят ще 
бъде двойно по-голям от 
миналата година. Свър-
зали сме се с училища-
та и там сме обяснили, че 
би трябвало и те да акти-
вират семействата на пър-
вокласници и осмокласни-
ци, които не са подали де-
кларации, че имат право в 
рамките на 1 месец след 
началото на учебната го-
дина да подадат.

- Размерът на помо-
щта също е увеличен 

тази година. Как се из-
плаща тя?

- Размерът е увеличен, 
като миналата година бе 
250 лeва, а сега е 300 лева. 
Това е сума, която роди-
телите ще използват за 
закупуване на облекла, 
обувки, учебни помагала, 
за да могат да бъдат обез-
печени децата за учебната 
година. Изплащането ста-
ва на два транша. Първи-
ят, от 150 лева, се изплаща 
до края на месеца, след-
ващ месеца на подаване 
на заявлението, а втори-
ят - след като започне вто-
рия учебен срок, за да ви-
дим кои от децата се обу-
чават.

- Може ли заявления-
та да се подават онлайн 
и изисква ли се електро-
нен подпис?

- След началото на пан-
демията Агенция „Соци-
ално подпомагане“ на-
прави възможно подава-
нето на всички заявле-
ния да става както лич-
но, така и чрез лицензи-
ран пощенски оператор 
или чрез системата за си-
гурно електронно връчва-
не с персонален иденти-
фикационен код от НОИ 
или квалифициран елек-
тронен подпис. Това важи 
за всички видове помощи, 
които предоставя АСП.

- Ползват ли се реално 
тези възможности?

- Ползват се, особено от 
млади семейства. Специ-
ално за семейните помо-
щи за деца повече от по-
ловината декларации са 
подадени с лицензиран 
пощенски оператор или 
сканирани по електронна 
поща. За по-възрастни-
те хора, които обичайно 
кандидатстват за целеви-
те помощи за отопление, 
70-80% от декларациите 
са все още на място, тъй 
като явно по-възрастното 
население се притеснява 
да ползва тези начини.

- При какви условия се 
спира помощта за уче-
ниците?

- Ако детето не постъпи 
в училище след 15 септем-
ври, тъй като изплащане-
то на помощта става в не-
учебно време, помощта 
следва да се възстанови. 

Ако ученикът не продължи 
през втория учебен срок, 
или е допуснал в рамките 
на един месец повече от 5 
неизвинени отсъствия, по-
мощта също се спира.

- До 31 октомври може 
да се кандидатства и за 
помощи за отопление, 
какви са критериите, по-
различни ли са от мина-
лата година?

- Няма по-различни кри-
терии от миналата годи-
на. Различен е размерът 
на самата помощ. За този 
отоплителен сезон със за-
повед на министъра на 

труда и социалната поли-
тика е определен размер 
от 104,71 лв. месечно, като 
общо размерът за целия 
отоплителен созон 2021-
2022 година, който започ-
ва от 1 ноември и завърш-
ва до 31 март е 523,55 лв. 
Миналата година бе 495,80 
лв. Различен е коефициен-
тът, който за миналата го-
дина бе 1,561, а сега е ко-
ригиран на 1,639. Това е 
във връзка с увеличени-
ето на пенсиите, за да не 
оказва влияние при опре-

делянето на правото на 
достъп до помощта. 

- Тоест ще се разшири 
обхватът на помощта?

- Да.
- Какъв е интересът 

към различните видове 
отопление  - дърва, ток, 
парно?

- За парно още нямаме 
подадени заявления. Над 
80% от молбите са за твър-
до гориво, 10%  са за еле-
нергия и около 8% от заяв-
ленията не са разпределе-
ни. За сравнение - мина-

лата година 86% от заяв-
ленията са били за твър-
до гориво и 14% за елек-
троенергия. 

- Има ли и тук голям 
интерес?

- Досега са подадени 
общо 8122 заявления, от 
които 6678 са за твърдо 
гориво, а 804 са за ото-
пление с електроенер-
гия. Миналата година по-
дадените молби са били  
12 000, 10 000 от които са 
отпуснати и 2000 отказа-
ни. В голямата част отка-

зите са свързани със  се-
мейства, които не са отго-
варяли на доходния крите-
рий и малка част са има-
ли извършени продажби в 
последните 5 години или 
липса на регистрации в 
Бюрата по труда. Очаква-
ме бройката от миналата 
година да бъде мината, тъй 
като интересът е много го-
лям във всички Дирекции 
„Социално подпомагане“ 
и в Бюрото за социална 
закрила и има доста хора, 
които ги посещават. 
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Събеседник

„Тази година няма доходен критерий, може да се 
кандидатства до 15 октомври“, посочва главният 
експерт от Дирекция „Социално подпомагане“

Над 2800 души искат помощи за 
първокласници и осмокласници

Маринела СУЛТАНОВА:

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „НОВ ПРОЕКТ БУРГАС“ 
ООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически 
лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Уличен 
водопровод и реконструкция на уличен канал по ул. „Иван Рилски“ 
и ул. „Панайот Хитов“ за ПИ с идентификатор 07079.619.108 по 
КК и КР на гр. Бургас, УПИ Х-14, кв. 15а по плана на ж.к. „Братя 
Миладинови“, гр. Бургас, Община Бургас“.

Лице за контакт: Маргарита Кабадаиева пълномощник, тел.: 
0888920075

ОБЯВА

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ уведомява за инвестици-
онно предложение: "Рехабилитация за постигане на проектни дъл-
бочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас-
изток 2 и Бургас-запад".

за РЕКЛаМа 056 801 733

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗК „Единство“ - с. Голямо Буково, община Средец, област Бур-

гас, кани всички член-кооператори на годишно Общо събрание 
на кооперацията, което ще се проведе на 11.09.2021 г. от 10.00 
часа в Административната сграда на кооперацията в с. Голямо Бу-
ково, при следния

ДНЕВЕН рЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на кооперацията за 2020 го-

дина.
2. Отчетен доклад на Контролния съвет за 2020 година.
3. Приемане на ГФО за 2020 година.
4. Вземане на решение за продажба на ДМА.
5. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-къс-

но при същия дневен ред.
От Управителния съвет на Кооперацията



Мария СЪБЕВА, 
гл. експерт Отдел 
„Държавен архив” - Бургас

Музикално дружество 
„Родни звуци” - Бургас е ос-
новано на 26 октомври 1910 
година, като е избрано пър-
вото настоятелство в състав: 
Д-р Йоневич – председател, 
Христо Палигорчев – секре-
тар-касиер, Никола Блажев – 
регент на хора, Коста Барба-
ров – съветник. Членове-ос-
нователи на дружеството 
през 1910 година са още: Ст. 
Христакев, С. Пенев, М. Топ-
лодолски, В. Каркадаков, С. 
Денев и др.

Първият концерт на друже-
ството е изнесен на 11 декем-
ври 1910 година в „разкошна-
та зала” на Бургаската окръж-
на постоянна комисия, а с 
приходите от него се слага 
началото на фонд за закупу-
ване на музикални инстру-
менти. 

Същият концерт се изнася 
и в Анхиало (дн. Поморие), 
Карнобат и Айтос.

На събранието на 18 ноем-
ври 1911 година е избрано но-
во настоятелство с председа-
тел Илия Зурков, който през 
1922 година е провъзгласен 
за почетен член на друже-
ството. Организирано е коле-
дуване на дружествения хор, 
приходите от което са дарени 
на дружество „Добрия сама-
рянин” в Бургас. 

За засилване на организа-
ционния дух се издават член-
ски карти. През 1912 година е 
създаден мандолинен оркес-
тър, който участва в концер-
ти, а дружественият хор ре-
довно пее в църквата „Преоб-
ражение Господне” и на тър-
жества.

По време на войните 1912 – 
1913 г. много от членовете на 
дружеството са мобилизира-
ни и постъпват в армията. 
След края им „Родни звуци” 
възстановява дейността си, 
като касиер е Никола Бла-

жев, който същевременно е и 
регент на хора. Нуждата от 
струнен оркестър е все по-го-
ляма и започва подготовка на 
ученици любители-оркестран-
ти. Върбан п. Върбанов орга-
низира струнния оркестър и е 
негов диригент, а Никола Бла-
жев ръководи хора. Със съ-
действието на капелмайстор 
Георги Шагунов дружеството 
развива наситена музикална 
дейност, като изнася седем 
популярни концерта през 1913 
година. Изнасят се благотво-
рителни концерти с цел наби-
ране на средства за подпома-
гане на нуждаещите се.

През Първата световна 
война (1915 – 1918) е прекъс-
ната дружествената музикал-
на дейност.    

В началото на 1919 година 
оркестърът е възобновен под 
диригентството на Върбан п. 
Върбанов, който ръководи и 
хора. Изнесени са пет вечер-
ни и един дневен концерта. 
Подареният на дружеството 
„Валс”, композиран от мае-
стро Георги Шагунов, е спече-
лен от италианския офицер 
Емилио Коронати по „амери-
канско наддаване”, който го 
посвещава на Бургас и нари-
ча „Sorriso” (Усмивка). С па-
рите е закупено първото пиа-
но на дружеството. За попъл-
ване на оркестъра се провеж-
да безплатен за членовете и 
платен за нечленове „Курс по 
теория и практика по музи-
кални знания”.

Общественото доверие към 
Музикално дружество „Родни 
звуци” постепенно расте. 

В началото на 1921 година 
се организира музикална бла-
готворителна вечер, в полза 
на Бургаското окръжно сиро-
питалище. 

Годината 1921-ва е ознаме-
нувана с две важни събития – 
на 29 май дружеството праз-
нува тържествено своя 10-го-
дишен юбилей, а на 9 ноем-
ври 1921 година към него се 
открива „Народно музикално 

училище”. Директор е Върбан 
п. Върбанов, а преподаватели 
– д-р Николов, Д. Сарафов, 
Коста п. Николов, Ганка Жеч-
кова, Г. Шагунов. 

Интересът на бургаското 
гражданство към новооткри-
тото училище се доказва с по-
стъпилите още в самото нача-
ло 132 ученици.

През 1925 година е основа-
на „Детска музикална китка“, 
ръководена от Коста п. Нико-
лов, която не просъществува 
дълго време. 

В периода 1926-1928 година 
като диригенти на хора се 
сменят Асен Жабленски, Вър-
бан п. Върбанов, д-р Коста 
Николов, Иван Нонов, Георги 
Шагунов.

От април 1929 година ръко-
водител на училището и дири-
гент на хора и оркестъра на 
Музикално дружество „Родни 
звуци” отново е Асен Жаблен-
ски, който активизира дей-
ността на дружеството. Той 
дирижира концерт по случай 
100 години от смъртта на Шу-

берт, а през 1930 година и два 
концерта с участието на пиа-
ниста-виртуоз Димитър Не-
нов. В репертоара са застъ-
пени сериозни симфонични 
музикални композиции на Мо-
царт, Хайдн, Бетховен, Шуман 
и др.

В края на 1930 година за ди-
ригент е поканен военният ка-
пелмайстор Филип Кутев, 
който привлича музиканти от 
военната музика и оркестъ-
рът е в пълен симфоничен 
състав. 

На 29 ноември 1931 година, 
„благодарение на безкори-
стието, себеотрицанието и 
идеализма на членовете, 
„Родни звуци” достига до своя 
20-годишен юбилей, отбеляз-
ан тържествено.

През 30-те години смесени-
ят хор при дружеството не 
може „да достигне едно срав-
нително добро художествено 
равнище” и изостава спрямо 
симфоничния оркестър, като 
постепенно до 1936 година 
преустановява своята дей-

ност.
От 1933 година Филип Кутев 

поема изцяло ръководството 
на оркестъра. През същата 
година, с много голям успех, 
са изнесени два авторски 
концерта на проф. Панчо Вла-
дигеров, който сам дирижира 
оркестъра и му предоставя 
хонорара си за закупуване на 
нови инструменти и пособия.

През 1934 година в празник 
за Бургас се превръща кон-
церт, посветен на 40-годишни-
ната от смъртта на Чайков-
ски, със солист директорът на 
музикалната академия в Со-
фия, виолончелистът проф. 
Иван Цибулка.

По-късно през годината 
гостуват солистите Вера 
Смрикарова от Софийската 
консерватория и Нейка Ико-
номова, която за първи път 
изпълнява в Бургас клавирни-
те концерти на Менделсон и 
Шопен. Симфоничният оркес-
тър при дружеството се ут-
върждава като център на му-
зикалния живот в Бургас.

В края на 1935 година Фи-
лип Кутев напуска Бургас и за 
диригент е избран Асен Жа-
бленски, който също замина-
ва в началото на 1940 година. 
Той е тържествено изпратен 
на гарата от граждани, члено-
ве на Дружество „Родни зву-
ци”, ученически духов оркес-
тър, ученици и учители.

След кратък престой на ка-
пелмайстора Павел Стефа-
нов, за диригент е поканен 
Димитър Караджов, който ръ-
ководи оркестъра до превръ-
щането му в държавен и се 
превръща в диригент-основа-
тел на Бургаския държавен 
симфоничен оркестър.

След 1944 година симфо-
ничният оркестър на „Родни 
звуци” изнася концерти, зап-
ланувани от Министерството 
на социалната политика, без-
платни народни концерти,  
концерти, организирани от 
Дирекция „Отдих и култура” 
за трудещите се. 

Интересът на общественост-
та в града е провокиран с на-
ложената практика да се про-
веждат тематични концерти и 

вечери, посветени на различ-
ни годишнини на велики ком-
позитори - Бетховенов кон-
церт, Моцартов концерт - се-
зони 1945/1946 г. и 1947/1948 г., 
Вечер на приятелите на „Род-
ни звуци”, под покровител-
ството на  д-р Никола Карам-
болов – кмет на Бургас (1944 – 
1948), Вечер на съветското из-
куство – сезон 1946/1947 г.

Някои от музикалните съби-
тия, като Славянски симфони-
чен концерт от сезон 1945/1946 
г. са под покровителството на 
министъра на социалната по-
литика Георги Попов. 

До 1947 година на оркестъ-
ра при дружеството гостуват 
най-видните наши инструмен-
талисти проф. Димитър Не-
нов, проф. Константин Попов, 
проф. Панчо Владигеров, 
проф. Саша Попов, проф. Та-
мара Янкова, проф. Люба Ен-
чева и др. Местните музикал-
ни творци са инж. Д. Славов, 
д-р Коста Николов, Нейка 
Икономова, Лазар Николов, 
Никола Николов и др.

От 1 август 1947 година в 
Бургас е създаден Държавен 
симфоничен оркестър, в кой-
то се вливат по-голямата част 
от оркестрантите от „Родни 
звуци”, заедно със своя дири-
гент Димитър Караджов.

Безспорно създаването и 
дейността на музикално дру-
жество „Родни звуци” в Бур-
гас обединява усилията на 
гражданите, водени от любо-
вта си към музиката и жела-
нието им да възпитат и утвър-
дят музикална култура сред 
обществеността. Стремежът 
им да създадат музикален хор 
и оркестър и целта им да при-
влекат талантливи младежи и 
вече утвърдени и уважавани 
граждани в тези формации, 
водят до създаването на дру-
жеството, което в продълже-
ние на близо 40 години ръко-
води и осъществява музикал-
ния живот на Бургас. 

Документите на Музикално 
дружество „Родни звуци” – 
Бургас се съхраняват в Дър-
жавен архив – Бургас, реги-
стрирани във Ф. 883К. 
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АрхиВ
Бургаското дружество „Родни звуци“ - 
стожер на музикалната култура в града 

Протокол № 15 от 9 ноември 1921 година на Общото събрание на Музикално дружество „Родни звуци” – 
Бургас с приетия Устав на новооткритото Народно музикално училище при дружеството

Табло със снимки на Управителния съвет на дружеството за периода 1945 – 1947 г.

„И днес, когато съм далеч и моята 
цигулка не звучи заедно с инструментите 
на скъпите другари, аз пак се чувствам 
член на „Родни звуци” и докато съм жив 
ще нося в душата си песните на 
бургаските херолди...”

Константин Петканов

Снимка от отбелязване на 10-годишния 
юбилей на Музикално дружество „Родни 
звуци” – Бургас, с председател Илия Зурков



Георги РУСИНОВ

Рапърът-родолюбец Боян 
Ченешев, познат повече с 
артистичния си псевдоним 
Боби Кинта, премина прехо-
да Ком-Емине. Всяка година 
стотици българи премина-
ват трасето с дължина бли-
зо 600 километра през Ста-
ра планина. Тази година 
сред тях бе и карнобатлия-
та. Той обаче бе решил да 
измине най-дългия марки-
ран пешеходен туристиче-
ски маршрут с портрет на 
Левски на гърба си. 

„Защо с Левски на гърба 
ли? Исках да открия своята 
вътрешна свобода. Защото 
от това ежедневие едно и 
също, абсолютно нищо не 
ми грабваше интереса. Ре-
ших, че съм загубил вътреш-
ната си свобода и затова 
реших, че Левски ще ми по-
могне да я открия. За мен 
той е символ на свободата, 
никога не е бил роб. Затова 
реших да взема портрета му 
с мен. Артистът No Name го 
направи лично за мен, спе-
циално за прехода. А порт-

ретът е уникален“, сподели 
той пред репортер на „Чер-
номорски фар“.

Решава се на прехода, тъй 
като е искал да избяга от 
ежедневието и заобикаля-
щия го свят.

„Смятам, че много хора не 
го правят това, а трябва. Не 
са малко тези, които изпа-

дат в такива състояния от 
рутината на ежедневието и 
имат нужда да излязат от 
цикъла. Затова за себе си 
реших да действам, без да 
му мисля много и реших, че 
Ком-Емине е моето спасе-
ние. Не бях хващал щеки ни-
кога в живота си“, посочва 
още той.

Първоначално поема сам, 
но неслучайно преходът има 
името „Маршрут на дружба-
та“. По пътя среща много хо-
ра и голяма част от времето 
прекарва с тях. 

„Приех, че това е нещо, 
което не трябва да отхвър-
лям. Идеята беше да се от-
късна от ежедневието си и 
да приема всичко, което ще 
ми се случи, включително и 
срещите с нови хора и пре-
живяванията. През цялото 
време усещах подкрепата 
на хората в начинанието ми, 
тъй като пусках снимки във 
Фейсбук. Имаше обаче хи-
жари и планинари, които 
срещнах по пътя, които зна-
еха за инициативата ми и ме 
посрещаха и поздравява-
ха“, разказа Боби.

За близо 600-километро-
вия преход той среща доста 
трудности, но най-проблем-
но му е било спането. 

„Всеки ден си на различ-
но място и хижите не са тол-
кова поддържани. Рядко се 
срещат такива с много до-
бри условия, но то е нормал-
но. Те са трудно достъпни. 

Някои дори не можеха да се 
открият с GPS. Постоянната 
болка в краката също ме съ-
пътства по време на целия 
преход. Но това е. Бях при-
ел, че няма да е лесно, но 
мотивацията я имах, както и 
желание. Смятам, че успях 
да се справя, защото не зна-
ех какво ме очаква и затова 
бях смел. Ако знаех труд-
ността на прехода, може би 
нямаше да се справя, или да 
се справя по-зле. Но аз не 
знаех, тръгнах смело и си 
казах, че каквото и да се 
случи, това е едно приклю-
чение в живота ми и аз ще 
го изкарам до край“, заяви 
рапърът и добави, че е убе-
ден, че ако отново премине 
похода един ден, ще му е по-
трудно, тъй като вече ще 
знае предизвикателството.

Покрай позитивното вина-
ги ще се намери и някой, 
който да хвърли сянка върху 
труда на другия. При Боби и 
тук това не е изключение. 
Намерили се критици, които 
коментирали, че се бавил с 
прехода. 

„Преходът Ком-Емине по 

принцип се минава за около 
21 дни. Но аз не съм го пра-
вил това, за да се състеза-
вам, а за да получа наслада 
от преживяното. Графици не 
съм гонил, направих го, за 
да си напълня душата. 22 
дни ми отне, което е нор-
мално“, уточни той.

На финала все пак е изпи-
тал чувството за победа, тъй 
като спортното му образо-
вание го е научило на това.

„Усещането е невероятно. 
Казваш си, че си е струвало 
и така го чувстваш. Човек 
трябва да се подлага на из-
питания. Преходът постигна 
целта си. Самият факт, че 
съм успял ми дава удовлет-
ворение. Времето ще пока-
же дали има промяна в мен. 
Смятам, че това, което исках 
да направя, го постигнах“, 
посочи карнобатлията.

За следващото си предиз-
викателство той планира 
нов планински преход, но 
казва, че засега ще изчака. 
Тепърва ще сглобява кадри, 
за да запознае феновете си 
с преживяването от прехода 
Ком-Емине.

Рапър-родолюбец  
премина Ком-Емине  
с портрет на Левски на гръб
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ХобИ

Георги РУСИНОВ

Преходът Ком-Емине е 
емблематично преживява-
не. Казват, че всеки, който 
обича планината, трябва да 
извърви поне веднъж в жи-
вота си близо 600-километ-
ровия преход, който минава 
през цяла Стара планина. 
Тази година сред стотиците 
преминали „Маршрута на 
дружбата“ е и бургаската 
журналистка Емел Махмуд. 
За хората, които я позна-
ват, не е изненада, че по-
сред лято Емел предпочита 
да е с щеките в ръка, откол-
кото с коктейл на плажа. 
Любовта й към планината е 
огромна и за цял живот. От 
няколко години се превръ-
ща в любимо занимание. 
Започва да ходи повече по 
преходи, да изкачва върхо-
ве, да спи по хижи.

„След Ком-Емине съвсем 
спокойно мога да кажа, че 
официално влизам в катего-
рията „планинар“. Усещане-
то, когато си горе по висо-
кото, далеч от ежедневните 
проблеми, е нещо неописуе-
мо. Планината води до при-
страстяване“, заяви пред 
„Черноморски фар“ тя.

Ком-Емине тя изминава 
за пръв път и споделя, че то-
ва е голямо предизвикател-
ство, както за духа, така и 
за тялото и физическите 
възможности на човек.

„Именно това ме амбици-
ра – да видя дали ще успея 
да се справя с него. Да си 
призная – никога не съм си 
мислила, че някой ден ще 
тръгна по тази неизвестна 
пътека. Тайничко съм се на-
дявала да ми се случи няко-

га, но не съм и подозирала, 
че ще е толкова скоро. Ста-
на на майтап. Още в нача-
лото на годината един прия-
тел, с когото ходим по пла-
нини, ми предложи лятото 
да преминем по маршрута. 
Съгласих се. Така на 24 юли 
общо 6 души поехме от връх 
Ком в посока морето. По 
време на тежките и дълги 
дни на прехода си казвах, 
че е много хубаво, но един 
път е напълно достатъчно. 
Има хора, които го повта-
рят. Е, вече си промених 
мнението. Стига да имам 
време и възможности – пак 
бих тръгнала“, разказва 
Емел.

На нос Емине тя и компа-
нията пристигат на 18-ия 
ден, което е много добър ре-
зултат. Обикновено прехо-
дът отнема 20-ина дни. Като 
представител на огнената 
зодия „Овен“, за Емел няма 
никаква спирачка и дори 
споделя, че е можело и за 
по-кратко време да преми-
нат огромното разстояние, 
но е нямало да могат да се 
насладят на красивите глед-
ки.

„Вече веднъж преминала 
по маршрута, при повторно-
то преминаване може би ще 
се опитам да намаля време-
то с няколко дни“, амбици-
рано категорична е тя.

Казва, че не може да оп-
редели даден участък за 
най-труден, но възпален 
ахилес за малко не я отказ-
ва от прехода.

„Лично за мен е на усеща-
не – зависи от умора, от мо-
ментното физическо състо-
яние. Например по равен 
участък, но в края на деня 

след близо 40-километров 
преход, ми е било по-труд-
но, отколкото по места с го-
ляма положителна и отри-
цателна денивелация в пър-
вите 6-7 часа след тръгване. 
Като тежък момент мога да 
определя 5-ия ден от марш-
рута. Тръгнахме от хижа 
„Кашана“ и излязохме на 
билото, предстоеше ни най-
красивата част на Стара 
планина – Централен Бал-
кан. Този ден обаче ще го 
запомня с едно-единствено 
нещо – болка. От натовар-
ването ми се възпали ахи-
лесът на левия крак. Усетих 
го още предишния ден, но 
се търпеше. Още в началото 
на Ден 5-и усетих силни бол-

ки. В един момент дори си 
влачех крака, не можех да 
смогна на темпото на оста-
налите в групата. Тогава си 
помислих, че това е краят. 
Ако продължаваше да боли 
по този начин, нямаше как 
да продължа в следващите 
дни. След стабилна почив-
ка, третиране и пиене на 
обезболяващи, овладях по-
ложението. Всеки следващ 
ден болката намаляваше, 
отокът също спадна. Много 
ми помогна и вторият чифт 
обувки, който носех в рани-
цата си. За разлика от тези 
на краката ми, резервните 
бяха по-меки. Купих ги в де-
ня, в който тръгнах за Ком. 
Всички опитни планинари 

съветват да не се тръгва с 
чисто нови обувки. Е, аз, ре-
ших малко да сгазя прави-
лата. Махнах етикета в една 
от хижите и ги обух. Против-
но на очакванията обаче, 
нямах никакъв проблем – 
нито една пришка, нито 
един мазол, който би ми 
създал проблем при дълго 
вървене. Не бих съветвала 
хората да последват приме-
ра ми, но опитът ми показа, 
че може и с нови обувки“, 
разказва тя.

Ако категорично Емел не 
може да посочи трудна част 
от прехода, то със сигур-
ност споделя най-приятна-
та. 

„Категорично това е т.

нар. траверс „Добрила-Бо-
тев“. Тази част е известна 
като „алпийското било на 
Стара планина“. Този учас-
тък предлага всичко - те-
хнични върхове, уникални 
гледки и часове вървене по 
билото“, ентусиазирано 
споделя журналистът.

В цялата й страст по пла-
нинарството, Емел се радва 
да намира подкрепата на 
любимите си хора. 

„Ходя на преходи с люби-
мия човек, често споделяме 
приключенията. На Ком-
Емине нямахме тази въз-
можност. Бях само с прия-
тели, отсъствах за дълго, но 
въпреки това получих под-
крепа. Той знаеше, че пре-
следвам една 600-километ-
рова мечта, която имам фи-
зическата и психическата 
възможност да сбъдна. Оби-
чам адреналина, техничните 
терени – например скалис-
ти ръбове, катерене с въже-
та и така нататък... При вся-
ка подобна щура идея полу-
чавам пълна подкрепа, въ-
преки мълчаливото несъгла-
сие“, пояснява тя.

За финал Емел отправя 
призив към нашите читате-
ли:

„Тази година пожарите у 
нас създадоха голям про-
блем. Немалко горска тери-
тория е изпепелена. Огънят 
опустоши и населени места. 
Моят апел е – да пазим Бъл-
гария и прекрасната ни при-
рода. Да, тя ни е даденост, 
но наше задължение е да се 
грижим за нея. Утре-вдруги-
ден заради немарливостта 
на хората може всичко да 
изчезне. Нека да не позво-
лим това да се случи“.

Бургаска журналистка-планинар 
покори 600-километровия преход

Боби Конта среща морето

Емел Махмуд измина маршрута за 17 дни



Георги РУСИНОВ

Плувният маратон „Порт- 
Бургас“, който ще се прове-
де тази събота, ще е изклю-
чително атрактивен и невиж-
дан досега в България. Това 
увери организаторът – плуве-
цът-рекордьор Цанко Цанков 
пред „Черноморски фар“. За-
явките за участие са преми-
нали 140, като освен от Бъл-
гария, има участници и от още 
5 страни – Германия, Люксем-
бург, Дания, Финландия и Се-
верна Македония. Очакват се 
евентуално румънци и гър-
ци. 

Цанков е сигурен, че броят 
им ще е още по-голям, тъй ка-
то и в деня на провеждането 
ще има възможност за запис-
ване за участие, а професи-
оналните плувци обикновено 
се записвали в последния мо-
мент. Това ще стане в часо-
вете от 13:00 часа до 15:30 ча-
са.

„Цялата организация вече 
е готова за плувния маратон. 
Участниците със сигурност 
ще са повече, отколкото оч-
аквахме. Ще бъдат обособе-
ни две зони на Морска гара. 
Първата ще бъде зоната за 
състезателите, където ще са 
разположени шатрите на на-
шите партньори и спонсори, 
които ще раздават голяма 
част от своите продукти на 
състезателите безплатно. За 
всеки ще има подаръци, стар-

тови пакети. Отделно от това 
е обособена и представител-
на зона. Там ще се извърши 
награждаването на победите-
лите. Тук ще са и официални-
те гости. Ще има зони, отде-
лени и за публика. Сигурнос-
тта се обезпечава с участие-
то на МВР-Бургас, УКОРС и 
доброволци. Ще има спаси-
тели, които ще се грижат за 
безопасността на плувците“, 
обясни организаторът.

По думите на Цанков, това 
ще е един уникален маратон, 
защото е много атрактивен 
за наблюдение, плувците ще 
са в близост до брега, и вто-
ро – много добре е обезпечен 
логистично. За публиката ще 
има организирани игри от 
спонсорите на събитието, ко-
ито са все топ български фир-

ми в сферите си. 
„Най-добре представилите 

се плувци при мъжете и же-
ните ще бъдат отличени с фи-
нансови награди. Плувният 
маратон е с 2 дистанции – 2 
и 4 хиляди метра, с общ старт. 
Целият маратон ще се прове-
де в акваторията на Морска 
гара. Стартът и финалът ще 
са от трафик кулата. Наград-
ният фонд е 3400 лева. Към 
момента повече записали се 
са за 2 хиляди метра – по-къ-
сата дистанция. Много по-
малко бяха тези, които са за-
явили участие за 4 хиляди ме-
тра. В последните 2 дни оба-
че се забелязва увеличаване 
в участниците в нея, тъй като 
това са вече основно състе-
затели и плувци с по-сериоз-
ни възможности“, посочи плу-

вецът.
Самият Цанков три пъти ве-

че е преплувал трасето тези 
дни. Казва, че като условия 
се доближава до плуването в 
басейн.

Организацията на самото 
събитие той определи като 
много сложна, тъй като е 
трябвало няколко различни 
институции да се координи-
рат помежду си.

„Нямаше да бъде възмож-
но провеждането му без съ-
действието на Община Бур-
гас, подкрепата и домакин-
ството на Порт Бургас и по-
мощта на ВМС, които са съ-
организатори и участват с ло-
гистична подкрепа в плувния 
маратон. Трябва да изкажа 
благодарност и към Морска 
администрация, които изда-

доха всички заповеди за спи-
ране на корабното движение 
в часовете на маратона. Бла-
годарност и на МВР и УКОРС, 
които ще следят за безопас-
ността“, заяви Цанков.

Във водата ще има пет пла-
вателни съда, сред които два 
джета, две лодки и един ка-
тер на ВМС, които ще следят 
за безопасността на участни-
ците. 

Двама от тримата ни меж-
дународни съдии са ангажи-
рани за маратона. Единият 
ще е във водата, а другият на 
сушата. Според Цанков пър-
вият финиширал на дисципли-
ната от 4 хиляди метра тряб-
ва да е за около час. След то-
ва започва да тече времето 
от 90 минути, в което остана-
лите имат възможност да фи-

нишират. При изтичането им 
маратонът ще се обяви за 
приключил и ще се премине 
към награждаването. 

За финал плувецът-рекор-
дьор отправи покана към бур-
газлии и гостите на града:

„Каня всички бургазлии и 
гости на града в събота, в 
16:00 часа, когато ще е стар-
тът на плувния маратон. Ще 
си заслужава. В България до-
сега не се е провеждал такъв 
маратон. Той ще е по приме-
ра на най-успешните марато-
ни в света и ще е изключител-
но атрактивно за наблюдение. 
Не е задължително хората да 
са професионалисти, за да 
участват. Всеки, който има 
умения и може да плува, е до-
бре дошъл на този истински 
плувен празник на Бургас“.

Георги РУСИНОВ

Амбициозни планове си 
поставя ръководството на 
волейболния клуб „Дея 
спорт“. На официална прес-
конференция президентът 
д-р Александър Маджуров 
обяви, че от тази година клу-
бът ще има мъжки отбор, кой-
то ще участва в първенство-
то. Братята Георги и Вален-
тин Братоеви ще са гръбна-
кът на тима. Треньор ще е 
Венцислав Симеонов. Пре-
зидентът си е поставил за 
цел продължаване на разви-
тието на юношеския спорт, с 
което досега клубът се зани-
мава, като идеята е да не се 
губят перспективни играчи в 
бъдеще.

„Това е един вид рестарт 
на проекта, който започнах-
ме през 2015-а. Извървяхме 
своя път, достатъчно деца 
минаха през нашата школа, 
като за тях всичко е било без-
платно. Стигнах до извода, 
че губим деца, които или се 
отказват от спорта, или оти-
ват в други клубове, тъй ка-
то ние нямахме мъжки. Зато-
ва закономерно дойде вре-
ме и за тази следваща стъп-
ка – да направим един силен 
мъжки отбор, а след време и 
женски, като ще продължим 

развитието на децата и юно-
шите“, заяви д-р Маджуров.

Той призна, че екипът око-
ло него се е съгласил с визи-
ята му и ще работят поне на-
половина за по-малко пари, 
отколкото са взимали, само 
за да му помогнат в амбици-
озния 5-годишен план. В мо-
мента в „Дея спорт“ има за-
писани около 250 деца, като 
реално трениращите са 70-

80. Ковид-ситуацията през 
последните две години също 
бърка плановете на Маджу-
ров.

Иначе за новия сезон, клу-
бът стартира с 15 играчи. 
Братя Братоеви са големите 
звезди, ще има и трима чуж-
денци – руснак, американец 
и хърватин. Буквално преди 
дни отборът е събран и тре-
нира. Д-р Маджуров посочи, 

че от видяното е обнадежден, 
че ще се сформира добър 
екип и клубът ще е атракти-
вен за гледане.

Треньорът Венцислав Си-
меонов добави, че амбиции-
те са да се положи една ба-
за, която да се гради с годи-
ните.

„Искаме да сме нещо све-
жо и ново, да създадем един 
остров на нормалността във 
волейбола. Исках да съм си-
гурен, че ще създам отбор от 
единомислещи. Сигурен съм, 
че „Дея спорт“ ще е хубаво-
то лице на българския волей-
бол. Преди началото на шам-
пионата ще представим от-
борът, който е от 15 състеза-
тели. С финансовия ресурс, 
с който разполагам, съм на-
правил най-добрата селек-
ция в България. Привлякох 
играчи, които се съгласиха 
да играят за по-малко от 

обикновеното им заплащане, 
както и такива, които искат 
да играят с братя Братоеви“, 
заяви той.

Президентът д-р Алексан-
дър Маджуров обяви, че клу-
бът ще има социална иници-
атива. 20% от приходите от 
домакинските мачове ще оти-
ват за Онкологичния център 
в Бургас. Били са провокира-
ни от благотворителен волей-
болен турнир на братя Бра-
тоеви. Освен това, хора с он-
кологични заболявания ще 
бъдат допускани безплатно 
за срещите на „Дея спорт“.

„Идеята, която има д-р Ма-
джуров е нещо, което отдав-
на искаме да видим в Бълга-
рия, но така и не се получа-
ва. Ще опитаме да градим от-
бор, както европейските 
грандове – от най-малките до 
най-големите. За да има бъ-
деще един отбор, а дори и 

националният – това е много 
важно. Друга причина, пора-
ди която приехме поканата, 
е да може да ни се чудят на-
ши „приятели“ какво правим 
и защо и да звънят на тре-
ньора да го питат дали не е 
луд“, посочиха многократни-
те шампиони на България. 

Братоеви ще се изправят 
срещу бившия си клуб „Лу-
койл Нефтохимик“ през но-
вия сезон. Ръководството 
пък е поискало, когато „Дея“ 
има домакински мач, „Лу-
койл“ да гостува и обратно. 

„Така всяка седмица бур-
гаската публика ще може да 
гледа волейбол“, заявиха 
те.

Преди новия сезон „Дея“ 
уговаря контроли с турските 
грандове „Галатасарай“, 
„Фенербахче“ и „Бурсаспор“, 
но заради ковид-ситуацията 
още нищо не е ясно.

Поредна победа за бургаския тим по под-
воден риболов „Черноморец“ завоюва Ва-
лентин Люцканов по време на турнира за 
Купа „Димитър Минев“. Капитанът на на-
ционалния ни отбор застана убедително на 
челното място в 6-я кръг от надпреварата 
за Купа „България“, провела се в Черномо-
рец и Созопол.

В състезанието, организирано от Българ-
ската федерация по подводни спортове, 
взеха участие 32 състезатели от Бургас,  
Варна, Несебър, Приморско и Шабла.

Задачата на участниците беше усложне-

на с влизане от брега, вместо с лодки. 5 ча-
са по-късно обаче 30 от тях излязоха с 
улов.

С 19 валидни риби Валентин Люцканов 
зае първото място. Втори се класира Ана-
стас Бъчваров от „Марлин“ - Приморско с 
16 риби, а трети съотборникът му Адриян 
Стоянов.

В подножието на почетната тройка сe 
класира Антон Арабаджиев от „Черномо-
рец“ - Бургас, представяйки 11 екземпля-
ра. Той обаче стана носител и на купата за 
най-голяма риба - кефал с тегло от 1590 г.

Нов успех за тима по подводен 
риболов на „Черноморец“

„Дея спорт“ сформира мъжки отбор, 
братя братоеви повежДат тима
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ВОЛЕЙБОЛ

20% от приходите от домакински 
мачове клубът дарява на онкоболни

Цанко Цанков: Плувният маратон  
в събота ще е нещо невиждано досега

Клубът спечели промоция за Суперлигата през 
миналата година

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

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

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

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

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

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

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

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

ли, обзор

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

СПРАВОЧНИК

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

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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ЗАПОВЕД
№ РД-08-682

гр. Айтос, 24.08.2021г.
          На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон 

за местното самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската 
собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, 
ал.1 от Наредба  за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, във връзка с 
Решение № 280, вписано в протокол № 21, т.9 от ДР 
на заседание на ОбС – Айтос, проведено на 
29.06.2021г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на публични 

търгове с явно наддаване за продажба на недвижими  
имоти - частна общинска собственост, представлява-
щи:

1. ПИ № 680, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Слънчева лъка”, с площ от 1406 кв.м, пета кате-
гория, начин на трайно ползване – нива, при граници 
на имота: ПИ № 663, Път, Път, ПИ №679, ПИ №664, ак-
туван с АОС № 5782/25.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 3011,00 лв. /три хиляди и 
единадесет лева/.

2. ПИ № 961 находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Слънчева лъка”, с площ от 1286 кв.м, пета кате-
гория, начин на трайно ползване – нива, при граници 
на имота: Път, ПИ №962, ПИ №967, ПИ №960, актуван 
с АОС № 5783/25.05.2021г.

 Начална тръжна цена 2753,00 лв. /две хиляди се-
демстотин петдесет и три лева/.

3. ПИ № 1248, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 546 кв.м, пета ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при грани-
ци на имота: Път, ПИ № 1247, Дере, ПИ № 1249, акту-
ван с АОС № 5781/25.05.2021г.

 Начална тръжна цена 1173,00 лв. /хиляда сто се-
демдесет и три лева/.

4. ПИ № 1255, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 601 кв.м, пета ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при грани-
ци на имота: Път, ПИ № 1251, Дере, ПИ № 1256, акту-
ван с АОС № 5780/25.05.2021г.

 Начална тръжна цена 1291,00 лв. /хиляда двеста 

деветдесет и един лева/.
5. ПИ № 1256, находящ се в землището на гр. Ай-

тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 540 кв.м, пета ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при грани-
ци на имота: Път, ПИ № 1255, Дере, ПИ № 1257, акту-
ван с АОС № 5779/25.05.2021г.

 Начална тръжна цена 1159,00 лв. /хиляда сто пет-
десет и девет лева/.

6. ПИ № 1257, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 906 кв.м, пета ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при грани-
ци на имота: Път, ПИ № 1256, Дере, ПИ № 1258, акту-
ван с АОС № 5778/25.05.2021г.

 Начална тръжна цена 1946,00 лв. /хиляда девет-
стотин четиридесет и шест лева/.

7. ПИ № 188, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Провадийско шосе”, с площ от 912 кв.м, шеста 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Път, ПИ №189, ПИ №205, ПИ №187, ак-
туван с АОС № 5785/26.05.2021г.

 Начална тръжна цена 1831,00 лв. /хиляда осем-
стотин тридесет и един лева/.

8. ПИ № 189, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Провадийско шосе ”, с площ от 801 кв.м, шеста 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Път, ПИ №190, ПИ №203, ПИ №204, ПИ 
№188, актуван с АОС № 5786/26.05.2021г.

 Начална тръжна цена 1608,00 лв. /хиляда шестсто-
тин и осем лева/.

9. ПИ № 206, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Провадийско шосе ”, с площ от 954 кв.м, шеста 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: ПИ №187, ПИ №205, Път, ПИ №207, ак-
туван с АОС № 5784/25.05.2021г.

 Начална тръжна цена 1916,00 лв. /хиляда девет-
стотин и шестнадесет лева/.

10. ПИ № 203, находящ се в землището на гр. Ай-

тос, м. „Ляската ”, с площ от 1223 кв.м, четвърта ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при грани-
ци на имота: Път, ПИ №204, ПИ №208, ПИ №202, акту-
ван с АОС № 5787/27.05.2021г.

 Начална тръжна цена 2696,00 лв. /две хиляди шест-
стотин деветдесет и шест лева/.

  II.Търговете да се проведат на 16.09.2021г. от 
09:30ч. в малката заседателна зала на Община Айтос, 
ул.”Цар Освободител” № 3.

 III. Определям стъпка на наддаване – 10% от начал-
ната тръжна цена, за всеки отделен имот.

 IV. Определям депозит за участие - 10 % от на-
чалната тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим 
в брой в касата на Община Айтос (ЦУИГ), или по бан-
ков път по сметка на общината BG 27BUIN95613300447527, 
BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк България”, в срок до 12:00 
ч. на 15.09.2021г. При внасяне на депозит по банков 
път, средствата следва да са постъпили по сметка 
на общината до 12:00 ч. на 15.09.2021г.

V.Утвърждавам 10/десет/ комплекта тръжна докумен-
тация за провеждането на търга, съдържащи следните 
документи:

1. Копие от Заповедта за откриване на тръжна про-
цедура

2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложение 

№3
5. Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни - приложение №4
6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документация  на  

стойност  30.00 лв. без  ДДС  да става в Центъра за 
услуги и информация на гражданите в Община Айтос до 

16:00 часа на 14.09.2021г. 
     VII. Кандидатите следва да представят в запеча-

тан непрозрачен плик до 12:00 часа на 15.09.2021г. в 
Центъра за услуги и информация на гражданите, след-
ните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение 

№3
-декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-нотариално заверено пълномощно – ако участникът 

не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощ-
ното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се пре-
доставя оригинал или заверено за вярност копие, като 
в този случай оригиналът се показва за сверка;

     VIII. До участие в търга се допускат физически и  
юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е по-
ставил необходимите документи за участие в търга, се 
записва обекта на търга, наименованието на кандида-
та и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на фир-
мата.

IX. Оглед на имотите  може да се извърши всеки 
работен ден до 12:00 часа на 15.09.2021г., след пред-
ставяне на документ за закупена тръжна документация 
и предварителна заявка най-малко един ден преди да-
тата на огледа.

     X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, спече-
лилият кандидат следва да внесе пълната сума и дъл-
жимите данъци и такси, и да се яви за сключване на до-
говор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да 
се постави на информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на 
отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 
0558/2 57 81

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д
№ РД-08-684

гр. Айтос, 25.08.2021г.

               На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал.2 от 
ЗМСМА, чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 60, ал.1 и 
ал.3, във връзка с чл. 57, т.3 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с чл.11 от Наредба-
та за стопанисване, управление и разпореждане със 
земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение 
на Решение на ОбС – Айтос №224/25.02.2021 г., 
обективирано в протокол № 17, т.24 от ДР

З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публи-

чен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от 1 стопанска година (за стопанската 
2021/2022г.) на останалите след разпределение сво-
бодни имоти - пасища и мери от общинския позем-
лен фонд (Приложение №1), определени за индиви-
дуално ползване, в който да бъдат допуснати до учас-
тие само собственици на пасищни селскостопан-
ски животни, регистрирани в Интегрираната ин-
формационна система на БАБХ. 

2. Търгът да се проведе на 16.09.2021 год. от 11:00 
часа в малката заседателна зала  на Община Айтос, 
ул. “Цар Освободител” №3.

3. Началната тръжна цена е определена с реше-
ние на ОбС – Айтос №224/25.02.2021 г., обективи-
рано в протокол № 17, т.24 от ДР и посочена в При-
ложение №1, неразделна част от настоящата запо-
вед.

Посочената начална тръжна цена е без ДДС (осво-
бодена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за да-
нъка върху добавената стойност).

4. Определям стъпка на наддаване –10 % от на-
чалната тръжна цена на декар.

5. Определям депозит за участие в размер на  10 
% от началната тръжна цена за целия имот, вноси-
ми в брой в касата на Община Айтос, или по банков 
път по сметка на общината BG27BUIN95613300447527  
BIC: BUINBGSF при Алианц Банк България  в срок до 
12:00 часа на  15.09.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да 
са постъпили по сметка на общината до 12:00 
часа на  15.09.2021г.

6. За обезпечаване изпълнението на задължения-
та по договора за наем, определям парична гаран-
ция в размер на една годишна наемна вноска, дос-
тигната на търга, която се внася преди сключване на 
договора. Внесената парична гаранция, след изтича-
не на срока на договора се освобождава, като не се 
начислява лихва.

7. Утвърждавам тръжна документация за провеж-
дането на търга:

-Копие от заповед за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване

-Заявление за участие - приложение №2;
- Декларация за оглед на имота – приложение 

№3;
- Декларация за условията на търга и проекто-до-

говора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използва-

не и обработване на лични данни – приложение 
№5;

-Тръжни условия
-Договор проект 

8. Тръжната документация е на стойност 5.00 лв. 
/пет лв./ без ДДС за всеки отделен имот  и може да 
се закупи в Центъра за услуги и информация на граж-
даните /ЦУИГ/ на общината  до 16:00 часа на  
14.09.2021 г. 

9. Документи за участие се приемат до 12:00 ч. на 
15.09.2021 г., в ЦУИГ на общината. В запечатан, не-
прозрачен плик се поставят следните документи:

- Заявление за участие в търга - приложение 
№2;

- Документ за внесен депозит
- Документ  за закупена тръжна документация
- Декларация за оглед на имота – приложение 

№3;
- Декларация за условията на търга и проекто-до-

говора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използва-

не и обработване на лични данни – приложение 
№5;

- Юридическите лица, наред с посочените горе до-
кументи представят и ЕИК – съгласно Закона за тър-
говския регистър. Допустимо е представянето на из-
вадка от електронната страница на Търговския ре-
гистър.

- Нотариално заверено пълномощно – ако участ-
никът не присъства лично на търга. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в плика, а да се преда-
де на комисията на нейното заседание. На комиси-
ята се предоставя оригинал или заверено за вярност 
копие, като в този случай оригиналът се показва за 
сверка.

10. До участие в търга се допускат физически и 
юридически лица, собственици на пасищни селско-
стопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. При участие на 
кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените до-
кументи е необходимо да се постави фирмения пе-
чат. Върху плика, в който кандидатът е поста-
вил необходимите документи за участие в 
търга, се записва обекта на търга, наимено-
ванието на кандидата и ако е юридическо 
лице се записва и ЕИК на фирмата.

11. Начин на плащане: в 14- дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да внесе един годишен на-
ем и гаранция по изпълнение на договора в размер 
на една годишна наемна вноска, достигната на тър-
га. 

12. Настоящата заповед да се обяви във в-к „На-
роден приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, сайта на об-
щина Айтос и на определените за целта места в сгра-
дата на съответното кметство и на информационно-
то табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

Допълнителна информация: кметството по место-
нахождение на имота и Община Айтос - тел. 2-57-81 
и 2-77-45

 
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

Съгласувал Нина Петкова
Началник отдел „Общинска собственост”

Изготвил Веселина Христова
ст.експерт отдел „Общинска собственост”

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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в бургас

 

силвия ШатЪрОва

Снимките към най-новата 
дуетна песен на Тони Дими-
трова и Стефан Илчев завър-
шиха преди броени дни. Пар-
чето носи заглавието „Близ-
кият“, а официалната преми-
ера е насрочена за 8 септем-
ври (сряда), от 10.00 часа.

Реализирането на про-
дукцията се осъществява 
и с подкрепата на Община 
Бургас по програма за съ-
финансиране на културни 
проекти.

Клипът и песента са не-
разривно свързани с лю-
бимия Бургас не само за-
ради изпълнителите, но и 
заради автора на текста - 
Асен Йорданов, който е син 
на големия бургаски поет 
Недялко Йорданов. Музика-
та е на Светослав Лобошки 
- композиторът, носител на 
няколко награди от конкур-
са „Бургас и морето“.

Продуцент е журналистът, актьор 
и общественик Игор Марковски. Ре-
жисьори на клипа са Васил Стефа-
нов и Стефка Николова, а оператор – 
Владимир Михайлов.

Според запознати песента вероят-
но ще се превърне в хит, но е твърде 
вероятно да стане и негласен химн на 
„Български пощи„.

След седмица ще бъде представен 
и т.нар. teaser на клипа. Датата и ча-
сът на премиерата са специално под-
брани и са свързани, но ще разбере-
те защо едва на 8 септември.

Репортер на „Черномор-
ски фар“ хвана част от сни-
мачния ден на екипа. Декор 
на малкото филмче  бе Ста-
рата бургаска поща, където 
Тони Димитрова ходи всеки 
ден и пуска  писма в червен 
плик. Те обаче не стигат до 
нейния любим. В ролята на 
пощальона е Стефан Илчев, 
който обикаля с едно коле-
ло цял Бургас. Той решава 
да й отговори и пише пис-
мо. Това е част от сюже-
та на видеото. Пощенският 
плик е с клеймо 8 септем-
ври, когато ще е премие-
рата на песента и видеото 
към нея. 

„Освен Старата поща, ка-
дри ще има от знакови бур-
гаски места, видени от око-
то на гларус, домът на пе-
вицата в клипа е къщата-
музей „Георги Баев“, казва 
продуцентът Игор Марков-
ски. Той е автор на клипа на 
последната песен на Орлин 
Горанов - „И“, която оглави 
музикалните класации.

„Какво му трябва на чо-
век, една  прегръдка неж-
на и думите: Човекът до теб, 
съм Аз“, разказва мотото на 
филмчето режисьорът.

В дигиталния свят се 
оказва, че все още има 
място за хартиени писма, 
когато екипът отваря по-
щенската кутия на Стара-
та поща вижда, че има де-
сетки такива. 

Докато се снима клипа, съвсем слу-
чайно се появи и актрисата Деляна 
Хаджиянкова, която е в Бургас и ус-
пя да привлече вниманието на актьо-
ри, певци и режисьор. Бургазлийката 

последно играе в сериала „Братя“ по  
Нова.тв, където е в ролята на майката 
на двамата братя - Борис и Драго.

Звездният екип предизвика усмив-
ки и любопитство сред преминаващи-
те, както и оживление сред работещи-
те в „Български пощи“.

Бургас очаква най-новата 
дуетна песен на Тони 

Димитрова и Стефан Илчев 

Малката 
поморийка Дебора 

покори Холивуд

Във филма „Дино слайд“ малката Дебора си пар-
тнира с Койна Русева

Премиерата на „Близкият” е на 8 септември, клипът е сниман в любими 
градски места и ще бъде официално представен пред морската публика

Случайна среща на снимачна-
та площадка - две бургазлийки - 
актрисата Деляна Хаджиянкова 
и Тони Димитрова

Стефан Илчев в ролята на пощальона

По време на снимките присъства и продуцентът Игор Марковски (с фотоа-
парата)
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