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Истински транспортен ад се разрази в неделния следобед малко преди Бургас. Читатели на „Черноморски
фар“ изпратиха снимки и видео до редакцията ни, на
които се виждаха километрични опашки от автомобили в посока Бургас. Коментарите бяха, че колоната е
стигала след отбивката за хижа „Странджа“. Една от
основните причини е, че в участъка на ремонта придвижването е ограничено до 40 км. Основна част от туристите предпочетоха да тръгнат след 18 часа в неделния ден и затова се образуваха почти петкилометровите опашки.
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Следващият брой на вестник
„Черноморски фар“
ще излезе на 24 юни

Първият буферен паркинг
в Бургас ще е в „Сарафово“
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Започна жътвата
на ечемика
Дона МИТЕВА
От понеделник голяма част
от зърнопроизводителите започнаха жътвата на ечемика.
Всички се надяват на добра
реколта и да няма силни валежи и градушки, за да могат
да приберат успешно реколтата.
„С колеги си разговаряме:
засега цената не е лоша - 600
лева на тон за ечемика. За
пшеницата още нищо не се
знае.
Тази година е трудно да се
сравнява с предходната, защото инфлацията е много голяма. Сигурно много хора ни
завиждат като чуват изкупните цени. Първо, искам да кажа, че непрекъснато се коментират тези цени и един
ден са вдигнати, на другия са
свалени, така че нищо не е
сигурно. И второ, това, което

е много важно, не само цената на зърното се вдига. Всичко е много повишено и като
се разплатим, няма да ни остане много. Досега плащах
рента по 35 лева на декар, сега не знам каква рента ще
платя. Сега нафтата е около
3.30 - 3.40 лв. за литър. Очаквам, както вървят нещата, до
края на лятото да стане и четири лева“, казва зърнопроизводителят Александър Сотиров.

Прогнози за средни изкупни цени за пазарната 2022/23
Пшеница ще се изкупува на 710 лв./тон, ечемик – 620 лв./тон, рапица – 1300-1400 лв./тон.
Пазарът през тази година до голяма степен ще се определя от световния инфлационен натиск и нагласите за засилено търсене срещу увеличаващите се цени.
По данни на Американския департамент по земеделие (USDA) новата реколта от пшеница в световен план се очаква да бъде 775 млн. тона, което е с 0,6% под рекорда от 2021 г. Сред големите износителки Украйна ще бъде най-засегната, като производството може да падне до 21,5 млн. тона и оттам износът да бъде 10 млн. тона. За сравнение количествата за 2021/22 г.
достигнаха 19 млн. тона, пише agri.bg.

Два утвърдени дамски клуба в Бургас
събират средства за ценен апарат
Дона МИТЕВА

Бургас е домакин на второто
издание на Международния
морски форум
„Черноморски фар“
Бургас ще бъде домакин
на Международния морски
форум „Синьото бъдеще наша отговорност” BeFOR_
BeGREEN. Организатори
на единственото в страната събитие, посветено на
Международния ден на моряка са „Пристанище Бургас” ЕАД и Община Бургас.
Събитието се провежда
със съдействието на „Южнобългарски морски образователен център” ЕООД,
Българска асоциация на
морските
капитани,
Shippossible LTD и Бургаска морска асоциация.
Фокусът на второто издание на форума е „Нови
технологии за по-екологично корабоплаване”, в съответствие с обявената световна морска тема на Международната морска организация (IMO). В програмата са предвидени два
панела за дискусии: „Нови
технологии за екологично
корабоплаване” и „Зелени
пристанища – инфраструктура и услуги”. Участие в
BeFOR_BeGREEN потвърдиха лектори от образованието, морското право,
пристанищна и корабна
дейност, държавни и неправителствени организации от България и чужбина.
„Целта ни е да заявим
подкрепата на българската
морска общност към усилията на европейските и
български институции, за
промяна на морския транспортен сектор в съответствие с намеренията на ЕС
за увеличаване на използването на устойчиви алтернативни горива в корабоплаването и пристанищата”, отбелязват организаторите на Морския форум.

Амбицията на европейските институции е да се
редуцират емисиите на
парникови газове с 50% до
2050 г., като по този начин
се намали до минимум негативното
въздействие
върху морската среда и
планетата като цяло. Отговорността на морския сектор за достигане на тези
политики е огромна. Морският транспорт има ключовата роля за световната
търговия, над 80% от която
се осъществява по море, а
обединяващото звено в
разнообразните дейности
на синята икономика са
хората. Без обединените
усилия на хората достигането на заложените политики е невъзможно.
Първото издание на
Международния морски
форум „Синьото бъдеще наша отговорност” доказа,
че с общи усилия се достигат набелязаните цели.
Благодарение и на подкрепата на участниците в
BeFOR-2021г. моряците бяха обявени за ключови работници в Република България. В предстоящия Международен ден на моряка
организаторите отправят
поглед към новите предизвикателства за „по-зелен”
морски сектор, към нови
технологии и оборудване.
Международният морски
форум „Синьото бъдеще наша отговорност” BeFOR_
BeGREEN ще се проведе
на 23 юни, 2022 г. в Международния конгресен център в Зоната за свободен
достъп на Пристанище
Бургас, зала „Форос”, а
началото е от 10:00 часа.
За участие в него са поканени над 100 български и
чужди фирми, институции
и организации, свързани
със синята икономика и
иновациите.

Сумата от 24 хиляди
лева трябва да бъде събрана за апарат за реконструкция на гърдата
след прекарано раково
заболяване. Със задачата са се заели два дамски клуба в Бургас –
„Инер Уил клуб“ (Inner
Wheel Club Бургас) и
„Зонта клуб“ (Zonta Club
of Burgas).
„Идеята за закупуването е на „Инер Уил клуб“,
а към нас се присъединиха дамите от „Зонта“, за
което сме им много благодарни. С тяхна помощ
вече е събрана половината сума и е връчена на
проф. Христо Бозов, в
КОЦ“, коментира Катя
Мишева, президент на
„Инер Уил клуб“ за периода 2021 – 22 година.
На 2 юли, когато е и
рожденият ден на „Инер
Уил клуб“, предстоят поредица от дейности като
кулинарна изложба, търг
на картини, изработени
от членовете на клуба,

томбола и др. за събиране на останалата част от
средствата.

„Щастливи сме, че два
утвърдени дамски клуба
в Бургас се обединяват

около една наистина благородна обща цел“, заключава Мишева.

Възстановиха Зелената класна стая
„Черноморски фар“
Преди 2 седмици вандали изпочупиха почти
целия инвентар в Зелената класна стая, разположена на открито в
бургаския парк „Минерални бани“. С днешна

дата тя е възстановена,
украсена и дори e още
по-хубава. „Виновниците“ са следните:
* Представители на
българска спортна федерация по петанка;
* Явор Русинов – писател;

* Млади хора, семейства и деца от кварталите „Ветрен“, „Банево“
и други райони на Бургас.
* Служители от Община Бургас;
* Сдружение “Вечните принципи зад успе-

ха“, което организира
събитието “Да се възстанови Зелената класна стая”;
* Ученици от ОУ „Л.
Каравелов”, „Хр. Ботев”
– „Ветрен“, „Иван Вазов“ – „Банево“, ОУ „Бр.
Миладинови”;
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„Всяко лято едно и също“ оплакаха се потърпевши
Георги РУСИНОВ
Истински транспортен ад
се разрази в неделния следобед малко преди Бургас.
Читатели на „Черноморски
фар“ изпратиха снимки и
видео до редакцията ни, на
които се виждаха километрични опашки от автомобили в посока Бургас. Коментарите бяха, че колоната е стигала след отбивката за хижа „Странджа“. Една от основните причини е,
че в участъка на ремонта
придвижването е ограничено до 40 км. Основна
част от туристите предпочетоха да тръгнат след 18
часа в неделния ден и затова се образуваха почти
петкилометровите опашки.
Оказа се, че причината
за задръстването е заради
ремонта на моста в района
на „Пода“. Хора от туристическия бранш прогнозираха, че това ще се случи
още с обявяването на ремонта на отсечката посред
лято. Хубавото време пък
привлече и първите уикенд
туристи и резултатът бе налице.
„Не може така. Всяко лято в началото да се започват ремонти в района. То-

ва е всяка година. Тук имаме много мека зима и топла есен. Защо тогава не
се правят тези ремонти?“,
пише потърпевша.
Други попаднали в километричната опашка споделят, че им е отнело около 2
часа да изминат разстоянието от мястото на ремонта до Бургас. Самото
задръстване пък е било
факт още от ранния следобед на неделя.
„Така ли ще рекламираме Черноморието? Заради
такива работи хората бягат
към Гърция. Като ще чакат
на опашка поне да е за
там. Управляващите ще изгонят уикенд туристите с
такива ремонти“, оплака
се мъж.
„Черноморски фар“ изпрати запитване до АПИ
защо именно сега се извършва този ремонт и колко време ще продължи.
Според много от хората,
пътуващи редовно на юг от
Бургас, този ремонт е отлаган дълго време и спокойно е можело да се изчака да мине и това лято.
Затова и недоумяват защо
точно сега.
Една от основните причини е, че до средата на

Близо 5 км продължи колоната от автомобили в неделния ден
април асфалтовите бази
не работеха, нямаше и бюджет и обществени поръчки за изпълнител, които

тръгнаха едва след края на
април и началото на май.
Преди време в Бургас регионалният министър в ос-

тавка Гроздан Караджов
заяви, че подозрително едни и същи фирми обжалват
процедурите.

АПИ: Ремонтът на моста при „Пода“ приключва до дни
До дни ремонтът на моста при „Пода“ трябва да приключи. Това отговориха за
„Черноморски фар“ от Агенция „Пътна инфраструктура“. Като дата за това е посочена 23 юни. В неделния ден се образува километрична колона в посока Бургас и това
изнерви хиляди шофьори. В тази връзка зададохме няколко въпроса до държавната
агенция.
От там ни уточняват, че мостът над река Факийска на пътя Варна – Бургас - Малко
Търново, в защитената местност „Пода“, се намира в урбанизираната територия на
Бургас.
„Ремонтните дейности са възложени от Община Бургас. Информация за видовете
дейности и тяхната стойност може да получите от Общината. За осигуряване на необходимата безопасност на движението на път I-9 Варна - Бургас - Малко Търново, в
участъка от 251-ви до 252-ри км, по искане на Община Бургас, Агенция „Пътна инфраструктура“ въведе временна организация за безопасност на движението“, пише в отговора на АПИ.

Шест катастрофи и шестима пострадали през уикенда
Георги РУСИНОВ

нец катастрофира самостоятелно с тротинетка поради
загуба на контрол. Мъжът
паднал на пътното платно и
е с фрактура на дясната
ключица. Прегледан е в УМБАЛ-Бургас, но е отказал
настаняване в болницата.
В друга самостоятелна
катастрофа е пострадал 20годишен айтозлия. Младият
шофьор се блъснал в крайпътно дърво и се преобърнал с автомобила си „Дачия
Логан“. Инцидентът е станал на пътя между „Меден
рудник“ и село Твърдица.
От ПТП-то айтозлията е настанен за лечение в УМБАЛ-Бургас с луксация на

Със започването на летния сезон броят на катастрофите в Бургаско традиционно нараства. Причина
са многото приходящи автомобили от вътрешността на
страната, които се движат в
посока към морето. През
изминалия уикенд са регистрирани шест ПТП-та на
територията на областта. От
тях има шестима пострадали.
Първият инцидент е в
Слънчев бряг. На пътната
отсечка от дискотека „Ориндж“ в посока казино „Платинум“ 44-годишен варне-

дясната лакетна става и е
без опасност за живота.
В каменското село Винарско 62-годишен мъж от населеното място пък е блъснал двегодишно дете от Ямбол. Момиченцето излязло
рязко на пътното платно на
улица „Тунджа“, когато
„Опел Мерива“ го блъска.
2-годишното е с контузия на
главата и дясното ходило,
без опасност за живота.
Майката изрично отказала
детето да бъде настанявано
в болница.
40-годишен карнобатлия с
„Фолксваген Пасат“ предизвика катастрофа на айтоската улица „Славянска“.

Поради движение с несъобразена скорост мъжът навлиза в насрещното движение и блъска движещия се в
него „Дачия Лоджи“, управляван от 57-годишен варненец. От инцидента пострадала 60-годишна айтозлийка, пътуваща с карнобатлията. Тя е настанена
за наблюдение в УМБАЛБургас с контузна рана на
главата и комоцио.
На пътя Карнобат – село
Хаджиите е регистриран
друг от инцидентите. 46-годишна жена от карнобатското село също навлязла в
насрещното поради загуба
на контрол над автомобила

при завой и блъснала „БМВ
320 Д“, управляван от 21-годишен мъж от същото село.
От удара е пострадала водачката на опела. Прегледана е в УМБАЛ-Бургас заради болка в гърдите и е
освободена за домашно лечение.
Край Поморие 35-годишен водач на мотоциклет
„Сузуки“ се блъснал в движещия се пред него „Пежо
308“, управляван от 35-годишен софиянец. От удара пострадал мотоциклетистът,
който е с фрактура на дясната ръка, прегледан е в
УМБАЛ-Бургас и е освободен за домашно лечение.
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крими
Клонът на
пощата в
средецко
село горя
Пожар е възникнал в
сградата на пощенския
клон в средецкото село
Зорница, съобщиха от
пресцентъра
на
Областна дирекция на
МВР-Бургас. Огънят е
потушен от един противопожарен автомобил
и трима огнеборци.
Изгорели са две от стаите в сградата, както и
дограмата в коридора.
Вероятна причина за
пожара е късо съединение. Стойността на
нанесените щети е в
процес на изясняване.
Работата по случая продължава

Кюстендилец
си открадна
конус за
паркиране в
Созопол
26-годишен мъж от
Кюстендил е извършил
кражба в Созопол,
съобщиха от пресцентъра
на
Областна
дирекция
на
МВРБургас.
53-годишен
созополчанин
подал
сигнал в полицията за
това, че му е откраднат
зачисленият общински
конус, поставен пред
заведението му на площад „Черно море“. В
резултат на бързите
полицейски действия
съвместно със служители от Районно управление - Дупница е
установен извършителят на деянието. Това е
мъжът от Кюстендил.
Той направил пълни
самопризнания.
Работата по случая продължава.

Украинка се включи в екоакция за
почистване на морското дъно

„Черноморски фар“
Водолазите от СНЦ
„Приятели на морето“
проведоха поредната екоакция, по време на която
извадиха десетки килограми отпадъци от морското дъно край Моста.
Този път усилията на ентусиастите бяха насочени

към Северния и Централния плаж, където замърсяването е най-чувствително.
Инициативата се проведе в събота, 18 юни. Тя е
организирана от Община
Бургас с подкрепата на
водолазния клуб. В нея се
включиха повече от 10
гмуркачи, сред които от-
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Съпартиец на Бачийски от Бургас оглави ДППИ

Кап. Георги Събев е новият
шеф на ключовото предприятие
Силвия ШАТЪРОВА
Капитан Георги Събев
е новият директор на
Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, научи „Черноморски
фар“. Той е спечелил конкурса, а вчера е трябвало
да бъде подписана заповедта му в София.
Капитан Събев е общински съветник от СЕК, ръководи център за морски кадри и е близък с депутата
от „Продължаваме промяната“ Константин Бачийски.
Бе фаворит в конкурса зара-

ди тази му връзка, останалите допуснати до третата
фаза на конкурса за генерален директор на Държавно
предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ бяха бившият изпълнителен директор Ивайло Иванов, бившите генерални директори на
ДПИИ от Варна със солидни
биографии - Евгений Москов
и Петър Сеферов, но се оказа, че те не са с достатъчно
силни лобита. Още преди
да влезе в решаваща фаза
конкурсът, слух из морските среди сложи на поста човека от Бургас

чината те да не доведат до
избор на генерален директор. Новият министър постави ново условие в конкурса на кандидатите - да
имат пет години управленчески общ стаж, а не профилиран.
Вчера цял ден кап. Събев
бе твърде ангажиран и не
успя да отдели 3 секунди време по телефона, за
да каже откога е на новия
пост.
От Министерство на транспорта заявиха, че след приключване дейността на конкурсните комисии своевременно ще бъдем уведомени
за резултатите от обявените конкурси в системата на
Министерството на транспорта и съобщенията.

Другата кандидатка бе
досегашният изпълнителен
директор на предприятието
Ана Михнева-Натова, която е временно изпълняващ
длъжността до провеждането на конкурса.
Още един момент допълнително бе в полза на
Събев. Това е третият конкурс, който се провежда за
шеф на държавното предприятие, предишните два са
имали условие, че кандидатите трябва да притежават
пет години управленчески
стаж в пристанищната инфраструктура. Това е и при-

Депутат от „Промяната“ се опитвал Бивш протестър от Бургас
да вербува зам. областен управител сред учредителите на новата
партия на Стефан Янев

Силвия ШАТЪРОВА

Бургаски депутат от
„Продължаваме промяната“
се опитвал да вербува заместник областния управител Тодор
Иванов, който е областен лидер
на „Има такъв народ“. Веднага
след катаклизмите в групата на
Слави Трифонов в Бургас депутат провел разговор и се опитал
да разбере какви са настроенията на Тодор Иванов. „Не е имало натиск, а просто да разбере
какво е мнението ми, познаваме се с него отдавна“, каза пред
„Черноморски фар“ Иванов, но
не пожела да конкретизира кой
е точно той.
Иванов бе един от тези, които
бяха освободени от Кирил Петков
за няколко часа и после възстановени. „Объркал се е нещо г-н

Силвия ШАТЪРОВА

Тодор Иванов

Златомира Карагеоргиева-Мострова е категорична,
че няма да последва съдбата на отцепниците

Петков“, каза в този ден Иванов.
Той обаче поиска да уточни, че не
е имало натиск от страна на правителството, а и като държавен
служител ще запази паритет.
Иванов е областен лидер на
ИТН и е категоричен, че бургаската структура на партията
е стабилна и няма никакви сътресения.
Очаква да стане ясно какъв ще
е изходът от вота на недоверие
през тази седмица.
Единствената депутатка от
ИТН от Бургас - Златомира
Карагеортиева – Мострова, заяви, че никога не би се присъединила към отцепниците.
През миналата седмица много структури на ИТН в страната
се разцепиха, а лидери хвърлиха оставки.
Общинските координатори на
партия "Има такъв народ" (ИТН)
в девет от десет общини в област Враца прекратиха членството си и напуснаха партията от 17
юни. Координаторът на ИТН за
Пловдив - град Красимир Дончев
също е подал оставка.

Тодор Иванов (вляво), областният управител Стойко Танков (до него) и депутатът инж. Петър Кънев по време на кръглата маса, посветена на Европейския ден
на морето. Тя бе под патронажа на вицепремиера Гроздан Караджов

Бивш протестър и заместник областен управител от служебният кабинет на Стефан Янев - Асен
Бонджев, е сред учредителите на новата формация. В неделя „Български
възход“ бе учредена, Асен
Бонджев е сред първите
заявили участие в новата формация. Но категорично заяви, че няма да е
областен лидер в Бургас.
Пред „Черноморски фар“
каза, че се работи върху
структурата и тя ще бъде
оглавена от хора, които са
професионалисти, само
загатна, че те ще бъдат с
държавен и професионален опит, а подборът ще
бъде направен от самия
Стефан Янев.
„Харесва ми той и затова съм сред учредителите,
допада ми неговата многовекторна политика“, заяви
Бонджев.
„Предпочитам във времена, когато човечеството е изправено пред безпрецедентни изпитания,
България да бъде ръководена от човек с доказан
опит в държавното управление, дипломацията
и военното дело“, написа още в профила си във
Фейсбук.
Пред „Черноморски
фар“ допълни, че желае
да трупа опит, но не иска
да е в светлините на прожекторите. Като основател на новата партия той
надали би попаднал отново в Областна управа, ако

се наложи да се състави
нов служебен кабинет.
Асен Бонджев бе известен с това, че бе сред основните протестъри срещу
управлението на ГЕРБ.
Почти 800 делегати от
цялата страна са присъствали на учредителното събрание, информира бившият служебен министърпредседател, който бе и
министър на отбраната в
правителството на Кирил
Петков.
Той каза, че след прие-

мането на устава и избирането на ръководни органи, следващата стъпка е
регистрацията в съда.
По-рано вторият човек
в новата партия - Ралица
Симеонова, обяви, че се
дистанцира от формацията. Причината, посочена от нея във Facebook,
са кадровите решения в
партията.
За напускането й Янев
заяви, че „в духа на свободната воля така е решила, така е направила”.

Асен Бонджев (вдясно) бе в екипа на проф. Мария Нейкова по време на служебния кабинет на Стефан Янев
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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

21-23 ЮНИ 2022, бр. 558



Юбилеен мач, с уникално шоу и възторжена
публика за 100 години ФК „Вихър“ - Айтос
"Спорт в Айтос е имало и ще има. Развиваме
го заедно, строим и надгрждаме спортната база,
за да могат децата на Айтос да продължат богатите
спортни традиции на града ни". Това каза в обръщението си към футболистите кметът Васил Едрев
на юбилейното тържество
на футболен клуб „Вихър“
- Айтос, което се проведе
на градския стадион "Крум
Делчев" на 17 юни т.г. Трибуните бяха пълни, атмосферата - празнична.
На перфектно подготвения зелен терен излязоха футболисти от няколко
поколения - деца, юноши,
мъже, ветерани. Обичта
и привързаността си към
„Вихър“ на терена демонстрираха и феновете. Те
уважиха по свой начин любимия „Вихър“ - поднесоха
на президента Валентин
Иванов и на изпълнителния директор на клуба Станимир Генев сърдечно послание за бъдещи успехи и
юбилейно знаме, което играчите "да издигат вихърно
в годините напред".
Президентът на ФК „Вихър“ Валентин Иванов
- Чалъма благодари на
всички, уважили празника. "Събитието трябваше
да се проведе преди една
година, но заради пандемичната обстановка, го отложихме. Така че сега сме

в 101-вата година от създаването на клуба. Благодаря за съпричастността на
айтозлии", каза още легендата на клуба.
Че събитието в Айтос е
от висок ранг, пролича от
ранга на гостите. До кмета, домакин на празника,
застанаха Валентин Чакъров от БФС, директор на
"Първенства и турнири";
Делян Асенов, секретар
на БФС, който отговаря за
детско-юношеския футбол
в България и Ангел Стойков, селекционер на българския национален отбор
по футбол за 19 г.
Кметът поднесе специални благодарности към
ветераните, към поколенията, опазили футболните традиции в продължение на един век. "Искам да се върна назад във
времето, когато правихме дренажа на този ста-

дион. Дължим благодарност на чичо Неделчо, на
чичо Руси и на Райко, които през годините полагаха изключителни грижи за
стадиона. През този стадион са преминали много футболисти и много лекоатлети на Айтос. Тук започва зона "Загоре". Тук
бяха знаменитите Шарана, Гочето, Данчо Данов,
Стефан Василев - Паяка,
Арабов, Паскал, Пецата и
много други от това прекрасно поколение. И още
назад - Ваксата, Калояната, Деркос... Десетки, стотици са айтозлиите, дали
усилия, труд и постоянство за спортната слава
на този град.
Юбилеят ни завари в ремонт на спортната зала на
стадиона. С много усилия
успяваме да надграждаме
материалната база. След
месец ще имаме и автоматична поливна систе-

ма. Горд съм, че Общината спонсорира 13 спортни
клуба, които дори с минимално финансиране успяват да ни радват с национални, олимпийски и световни победи. Спорт в града ни ще има и ще се развива в името на децата и
младите хора на Айтос",
заяви още кметът пред
стотиците деца и граждани, дошли на юбилея.
С искрено уважение
Станимир Генев тържествено прочете имената на
треньорите през всичките 100 години от съществуването на „Вихър“ – Айтос:
Руси Долапчиев, Димитър Киров - Сикито, Иван
Механджиев, Георги Войков, Христо Момчев, Атанас Цанев, Михаил Йорданов, Лъчо Паланков, Тотко Дремсизов, Георги Чобанов, Николай Матев, и
селекционера, който води
мъжкия отбор днес - Ми-

лен Минчев. „Тези треньори са дали много на футбола и града ни“, каза още
Генев и прикани всички на
стадиона с минута мълчание да почетат паметта на
тези от тях, които вече не
са между живите.
Кулминация на празника беше историческият
мач на ветераните срещу
отбора на „Звезди Бургас
и област Бургас“. Публи-

ката се вълнуваше и избухваше при всеки гол
във вратата на противника. Мачът завърши с равен
резултат 7:7. Имаше и дузпи, които вдигнаха на крака феновете. Много музика, усмивки, пожелания,
балони и сърдечни приятелски срещи след години оцветяваха шоуто, за
което в Айтос още дълго
ще се говори.

Почетни плакети от БФС
за опазване на футболната традиция получиха ФК
„Вихър“ и кметът на община Айтос Васил Едрев.
Айтозлии, оставили найярки следи в 100-годишната история на футбола,
бяха удостоени с грамота
от Община Айтос, и с грамота и сребърна значка
от БФС.
НП

Дипломиране Айтос 2022
Абитуриентите от Випуск Айтос 2022 ще получат дипломите си за средно
образование на 23 юни. Тържествената церемония е от 09.00 часа, в салона на Народно читалище "Васил Левски 1869" - Айтос.
Отличниците на випуска ще получат дипломите си от кмета на община Айтос Васил Едрев.
Кой ще се радва на отлична диплома, четете на стр. 4
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Ново детско издание за Левски представи в Айтос негов наследник

Срещата във Военен клуб Айтос беше в памет на Атанас
Атанасов - председател на
Общински комитет „Васил
Левски“ – Айтос
В киносалона на Военен
клуб - Айтос айтозлии се
срещнаха със Стефан Караиванов, правнук на Васил Караиванов – първи братовчед
на Васил Левски.
Това е втората визита на
потомъка на Левски в Айтос.
И както сам Караиванов казва – „не е нужно да имаме повод, за да говорим за Левски“.
На срещата беше представена издадената от Караиванов
през 2022 г. книга „Васил Левски по спомени на Васил Караиванов – първи братовчед
на Апостола“, съкратено и
преработено издание, адаптирано за деца и ученици.
"Срещата във Военния клуб
е в памет на Атанас Атанасов - председател на Общински комитет "Васил Левски" Айтос, който десетилетия работи за общобългарската кауза, възпитавайки поколения
айтозлии в преклонение пред
делото и паметта на Апостола", каза на откриването Иван
Иларев, началник на ВК - Айтос. Да се срещнат с потомците на Левски - Стефан и сина
му Васил Караиванови, дойдоха много ученици и граждани. Най-нетърпеливи да рецитират стихове за Апостола и да чуят повече за новата книжка бяха учениците от
клубовете "Млади възрожденци" на СУ "Никола Вапцаров"
с ръководители Таня Атанасова-Петкова и Таня Миткова, които дълго се бяха гот-

В Айтос - изключителен интерес към новото издание за Левски

вили да представят пред гостите от Карлово интересната
си програма.
Още преди началото на
срещата Стефан Караиванов трябваше да откликне на
желанието на десетки деца и
възрастни да вземат в ръце
новата книжка и да се снимат
с него и сина му Васил - наймладия потомък на Левски.
В специално интервю за общинското издание чухме интересни подробности за издаването на книгата през го-

ОБЩИНСКИ

дините и новини, които Караиванов сподели първо пред
НП. (Интервюто със Стефан
Караиванов четете в броя на
НП, на 24 юни т.г.)
Автор на книгата е д-р Петър Василев Караиванов
(1906-1988 г.), един от тримата синове на Васил Караиванов - Георги, Стефан и Петър. Завършва медицина в
София, специалност „Ортопедия“. Стига до званието доцент. Посвещава живота си в
събиране на факти и докумен-

СЪВЕТ–АЙТОС

РЕШЕНИЕ
№ 420
По Предложение с вх.№ ОбС-122/12.04.2022
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77
от Административно-процесуалния кодекс, при
спазване разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.21,
ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд:
§1. чл.2 придобива следната редакция: „Кметът на Общината или упълномощен от него заместник- кмет организира, ръководи и контролира, стопанисването, управлението и разпореждането със земите от общинския поземлен фонд.“
§2. В чл.3 отменя изразът “ съгласно определенията на ЗОС и ЗСПЗЗ“.
§3. чл.4 придобива следната редакция: „Общинският поземлен фонд е съвкупността от
земеделски земи, които са собственост на
общината.“
§4. чл.6,ал.3 придобива следната редакция:
„Началният размер на годишната наемна/арендна цена за 1 дка земя от ОПФ се определя ежегодно с решение на Общински съвет - Айтос и
не може да бъде по-ниска от наемната цена
за земите от ДПФ, определена от министъра
на земеделието, храните и горите и обнародвана в Държавен вестник“.
§5. В чл.6, ал.4 отпада изразът „с изключение на мерите и пасищата“.
§6. В чл.7, ал.1, създава нова буква Г със следното съдържание:“Г) на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
когато земите са пасища, мери или ливади“, и
досегашна буква „г“ , става буква „Д“.
§7. В чл.7, ал.2 отпада изразът “ до 31.07. на
съответната година“.

§8. В чл.7, ал.3, второ изречение, изразът „изискването същата да бъде платена при сключване на договора“ се заменя с изразът „начина на плащане „.
§9. чл.8 се отменя.
§10. Чл.16 придобива следната редакция: „При
разпоредителни сделки със земи от ОПФ, Кметът на Общината възлага изготвянето на пазарни оценки на имотите от оценители, регистрирани в Камарата на независимите оценители
в България, които се утвърждават с решение
на Общинския съвет“.
§11. В чл.19 след думата „стопанин“, допълва
с изразът „да не нарушават правата на съседите си“ и се създава второ изречение „Ползвателите носят отговорност, ако с действията си
увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи“.
§12. чл.20 придобива следната редакция:
„При констатиране на неправомерно ползване на недвижими имоти - земеделски земи
от ОПФ се прилагат разпоредбите на чл.34
от ЗСПЗЗ“.
§13. В §2 от Допълнителни разпоредби на Наредбата, площта на Маломерни имоти заменя от
„5дка на „3дка“.
§14. Отменя §3 от Преходни и заключителни
разпоредби с тарифа за отдаване под наем и
аренда на общинските земи в община Айтос.
§15. създава нов §4 в Преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание: “
§4. При отдаване по наем/аренда на земеделски земи от ОПФ за създаване на трайни
насаждения през определения гратисен период се заплаща 20% от достигнатата тръжна цена за имота.“
§16. Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба за стопанисване, управление и
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение на Общински съвет –Айтос № 420/30.05.2022 г., пр.№32, влиза
в сила от деня на публикуването й във вестник
„Народен приятел“.
Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против”
/п/
и 0 „възд.се”, проведено на
КРАСИМИР
30.05.2022 г.,
ЕНЧЕВ
Протокол № 32, т.8. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – протоколист/

ти за Левски и неговото време. В книгата д-р Петър Караиванов е събрал всички свои
изследвания, написани стегнато, логично, без излишния
патос. За съжаление, архивът на д-р Караиванов е изчезнал от жилището му в София, сподели с присъстващите Стефан Караиванов.
Материалите в изданието
са изключително ценни, защото са предоставени от първа ръка, от един от най-близките съратници и родствени-

Стефан и Васил Караиванови с домакина Иван
Иларев - началник на ВК-Айтос
ци на Левски - Васил Караиванов. Неговите спомени са
използвани и в редица други
трудове за Апостола. По негова памет и модел е възстановена родната къща на Васил Левски в Карлово, научи още НП.
По мнение на специалисти-

те изданието е изключително
полезно както за деца и ученици, така и за всички, които се интересуват от живота
и делото на Левски. Описани
са любопитни факти от живота му по дати и години, както и
пълния списък на рода му.
НП

Стоян Милчев с две топ баскетболни
награди за сезон 2021/2022

Стоян Милчев с наградите

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед №
ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни
длъжности за приемане на срочна
служба в доброволния резерв на
български граждани в НВУ „Васил
Левски”, както следва:
• НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново – 120 места
• Факултет „А, ПВО и КИС” –
гр. Шумен – 30 места
Срок за подаване на документи
- до 06.07.2022 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в
сайта на ЦВО http://www.comd.bg/,
както и в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас и в офисите
за военен отчет в общини: Бургас,
Айтос, Камено, М.Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
Созопол, Средец и Царево.

Стоян Милчев, играч
на мъжкия отбор на баскетболен клуб "Вихър"
- Айтос спечели наградата "Най-добър състезател - MVP" и наградата "Най-добър реализатор на ББЛ" за сезон
2021/2022 година!
Баскетболен клуб "Вихър" - Айтос и айтозлии
пожелават на Стоян да
продължава да радва
публиката с играта си
и да запалва искрата
на баскетболната игра
в нашия малък град.
Поздравления, Стояне!
Продължавай полета си
и никога не забравяй,
кой водеше ОРЛИТЕ, за
да полетят високо!
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Станимир Генев, изпълнителен директор на ФК „Вихър“ - Айтос пред НП:

„Няма друг отбор в областта като „Вихър“, който
да играе само с играчи от собствената си школа!“

- Г-н Генев, честит да Ви е
юбилеят!
- Благодаря! Честит юбилей
на всички айтозлии!
- От 2000 г. сте изпълнителен директор на ФК „Вихър“
- всички проблеми и радости
на клуба през тези вече 22 години, както се казва, "са минали през главата ви". 2000та е една от знаковите години - тогава се появява ФК
"Вихър 2000". Какво точно
се случи?
- На 14.05.1991 г., с решение на
Общото събрание на ФК „Вихър
Айтос“ е обявена ликвидация на
клуба. След дошлата демокрация предприятията прекратяват
помощта, с която са подкрепяли футбола до този момент. На
треньорите Георги Чобанов и
Николай Матев са връчени договори за прекратяване на треньорската им дейност, считано
от май 1991 г. Искайки отборът
да се запази, Георги Чобанов
продължава да тренира подрастващи и юноши без заплащане. А от 1991 г. до 2000 г. футболен клуб „Вихър“ няма представителен мъжки отбор.
През 2000 г. тогавашният кмет
Ивелин Йорданов прави крачката за възраждане на мъжкия
футболен отбор. След „совалки" при него на футболни хора
от града и милеещи за този
спорт, най накрая се проведе
събрание на стадиона. Ивелин
Йорданов беше избран за президент на клуба, а моя милост,
Станимир Генев – за изпълнителен директор. В управителния съвет влязоха още Стоян
Мангъров - общински съветник,
също играл във „Вихър“ - Айтос,
Валентин Иванов – Чалъма, легенда на клуба, Милен Енчев –
представител на "Аркус" за Айтос, и Николай Колев - фирма
"НИКС" . На това събрание са
избрани и Ганчо Иванов – треньор на мъжкия отбор, Валентин Иванов – треньор на юноши младша и старша възраст,
Георги Стаматов – треньор на
подрастващи и деца. Взима се
решение футболният клуб да
носи името – ФК „Вихър 2000
Р.О.М.А Айтос“. Големи спонсори на клуба са италианската фирма „Р.О.М.А 2000“, ЕООД
„Любомир Дражев“. По-късно и до днес, спонсори на футболния клуб са и фирмите „Десий“, „НИКС“, „Мурад-61“. Тогава именно през 2000 година се
ражда възроденият "Вихър 2000"
- Айтос, с който днес се представяме в първенствата от групите на БФС. От 2001 г. отборът
с треньор Ганчо Иванов се състезава в „А“ окръжна група, но
винаги е в челните места.
- Какви най-общо бяха тези
две десетилетия за айтоския
футбол?
- ФК „Вихър“ е шампион на
окръжната група през 2002,
2005, 2009 г., но поради липса
на средства никога не преминава във „В“ групата. И така вече
22 години възроденият „Вихър
2000“, наследник на 100-годишния „Вихър“ жъне победа след
победа както при мъжките отбори, така и при детските отбори. Най-общо казано, тези
22 години от възраждането на
„Вихър“ минаха неусетно, както се казва, с много проблеми,
но и с много радости и успехи,
пожънати на зеления терен от
всички футболисти и треньори
на отбора. Считам, че целта, с
която се създаде отборът, е изпълнена изцяло - играе се на
пълни обороти, школата и децата, които тренират и искат
да тренират футбол в града и
околността, се увеличават все
повече и повече. Какво по-радостно от това за един отбор да има пълен набор от детски
отбори, участващи в първенствата към БФС.
- Коя победа на „Вихър“
ще запомните за тези 20 години?
- Изиграли сме стотици мачове, имали сме и победи и равенства, и загуби, разбира се, но
най-голямата победа, за всичките 100 години от създаването
на „Вихър“-Айтос, за мен лично, а предполагам, и за колегите от Управителния съвет и треньорите, са всички тези деца,
които тренират футбол на стадиона. От това по-голяма победа няма във века на дигитализация и цифровизация, когато
децата са предимно на телефо-

Президентът и изпълнителният директор на ФК „Вихър“ получават даровете на феновете

Станимир Генев

Отборът на „Вихър“ и бургаските „звезди“ след атрактивния и оспорван юбилеен мач, който завърши с равен резултат 7:7.
ните и пред телевизорите. Победа е да виждаш как идват и
с желание тренират и участват
на официални мачове. Мисля, че
няма какво повече да искаме и
на какво повече да се радваме
от този огромен успех за нас. А
иначе, като чисто футболни победи - имали сме доста такива
и не мога да отлича нито една
- всяка от тях по някакъв начин
ми е скъпа - дали по-категорична, или по-измъчена.
- Къде стои „Вихър“ сега,
100 години след създаването му?
- Последното първенство на
„А“ Областна група на БФС, в
която участваме и ние, завърши
преди броени дни. Завършихме
на 5 място, с леко колебливи мачове, по една или друга причина, през това първенство. Така
че навръх 100-годишнината, сме
отново, както през всички други
години досега - в челните върхове на класирането в елитната група от 4-та дивизия.
- Какви са амбициите на
ръководството, целта, която
си поставяте?
- Амбициите на ръководството и треньорите, разбира се, са
както винаги, високи - винаги
се целим в първото място и да
сме шампиони. А ако не - поне
да сме на челните места в класирането. Айтос е град с традиции във футбола в областта и
трябва да е челник винаги. Не
на всяка цена и не за всичко на
света, но е хубаво, когато отборът ти жъне победи и винаги е в
тройката. Както се казва в една
стара сентенция - „Бий, за да те
уважават". Е, аз смятам че ние
сме един от най-уважаваните
отбори в нашата област .
- Приемствеността е важна част от политиката на ФК
„Вихър“ през последните години. Кажете повече за детския и юношеския футбол, за
школата „Вихър“?
- Отборът на „Вихър“-Айтос
винаги се е гордял, че притежава огромното богатство за
всеки един отбор, а именно да има добре развита, работеща детско-юношеска школа.
Едно от нещата, за което всички отбори в нашата област ни
завиждат, а ние сме изключително горди и щастливи с това
е, че имаме изключително добра приемственост в отбора.
А най-голямата ни радост е, че
през всичките тези години, откакто възродихме „Вихър“, в отбора играят само и единствено
местни играчи. Смея да твърдя,
че няма друг отбор в областта
ни, който да играе само с играчи, дошли от собствената му
школа и са от общината ни. А

ние сме точно такъв клуб - винаги треньорите на мъжкия отбор са се мъчили да правят сплав от опитни, минали през много битки футболисти и надеждни млади футболисти, които едновременно да играят и в юношеските гарнитури. В последните години това се практикува
много от сегашния треньор на
мъжете Милен Минчев, който
успява да съвмести в едни отбор, заедно т.н. „стари кучета",
и младите, но изпълнени с хъс
и желание за игра, огромни надежди на айтоския футбол. Много често взе да се случва - дори
футболисти на крехката възраст
от 15-16 години, да дебютират в
мъжкия отбор на „Вихър“ и да
предизвикват аплодисментите
на публиката.
Искам да използвам възможността, която ми давате, за да
изкажа огромната си благодарност към треньорите в Детскоюношеската школа - към Димчо Данов, Милен Минчев, който е треньор и на мъжете, към
треньора на истинската ковачница на кадри на мъжкия тим отборът ни "Старша възраст" Борис Николов. Всички те с огромно желание водят тренировъчния процес на младите футболисти и така приемствеността в отбора ни е на изключително високо ниво. Школата ни
се състои от 5 различни възрастови гарнитури, в които тренират около 150 деца.
- За тези две десетилетия
откроиха ли се ярки футболни таланти, имена, които ще
останат в историята на „Вихър“?
- Много футболисти минаха
през отбора ни, всеки от тях помогна по някакъв начин за класиранията на „Вихър“ в първенствата през годините. Няма
как да изброя всички тях, защото списъкът наистина е много, много дълъг. Но все пак, ще
се опитам да изброя по-изявените в отбора ни, които професионално израснаха и станаха Топ футболисти в професионални отбори. Това са сегашният президент на отбора на „Вихър“ - Айтос Валентин ИвановЧалъма, Димчо Данов – завърнал се като треньор в ДЮШ Айтос, Милен Минчев - треньор
на мъжкия отбор и в ДЮШ, Любомир Няголов, Росен Петров това са личностите от така да се
каже, по-старата генерация. А
от съвсем младите - бих посочил
Джанер Садетинов – рожба на
Айтос, който в момента е в школата на "Лудогорец" - Разград и
в състава на Националния отбор на България за 16-годишни.
Друг огромен талант в момен-

та, минал през нашите школи и
треньорите Минчев и Николов, е
Неджиб Хаджъ - който в момента е един от топ играчите на отбора на „Шалке 04“ Германия –
17-годишни, и който също е в Националния отбор на България за
неговата възраст. А какво да кажем за двама от сегашните ветерани в отбора - Костадин Лалев, или както свойски му казват - бати Динко - железния защитник, който дори на близо 50
кара всички нападатели от противниковите отбори да затреперят само като го видят. И за Човека Гол - Руси Христозов, който само с излизането си на терена дава нужното спокойствие
на всички в отбора.
- За юбилея готвите исторически мач с ветераните. Какъв е съставът, как ги събрахте? Има ли между тях футболисти, които с таланта си
на голмайстори са вдигали
на крак публиката?
- Днес, 17.06. 2022 г., ще се
състои така очакваният празник и футболен мач по случай
100-годишния ни юбилей. Подготовката беше дълга и сложна, първо ни спря пандемията, после и финансирането,
но сега всичко е наред и днес
празникът ще се случи най-накрая. Благодаря на всички, които всеотдайно се включиха в
организацията на това трудно
мероприятие. Много малко отбори в страната ни са чествали своя стогодишнина. Такава
проява трудно се организира,
защото през отбора са минали много футболисти, треньори и деятели, и е трудно да се
свържеш с всеки един от тях.
За да го поканиш на празника и да не бъде пропуснат никой - защото всеки от тях е дал
малко или много за отбора, на
„Вихър“. Съставът ще е с много смени, за да може всички да
се включат поне за малко отново на родния зелен терен, който днес ще е в прекрасно състояние. И всеки да усети празничния дух, който витае днес
над града ни, и в частност на
стадиона! Между тези, които
ще излязат днес на стадиона, с
фланелката на „Вихър“ - Айтос
има много голмайстори, които
са карали стотици запалянковци да скандират нееднократно техните имена през всичките тези години. И са правили
щастливи поколения наред фенове на отбора. С риск да има
обидени, ще спомена само няколко имена - Валентин ИвановЧалъма - убийственото крило на
отбора ни; Ганчо Иванов – мощният таран и централен нападател, отбелязал немалко голо-

ве; Милен Минчев - фамозният халф, който с техниката си е
учудвал не един или двама футболисти и треньори; Георги Куцаров, или както го знаят в града ни и във футболните среди бати Гошо, или простичко Бонев - дългогодишен капитан на
„Вихър“-Айтос в славните години на отбора ни. Нека другите имена да останат засега в
тайна за всички, които ще присъстват на мача, но знайте, че
сме поканили всеки, който някога е играл за „Вихър“, и шоуто ще е на ниво.
- Как сте с финансирането,
справяте ли се? На кого искате да благодарите за подкрепата?
- Темата, най-трудна за говорене през всички тези години,
е била именно финансирането
на отбора. През всички тези години спонсор №1 и формиращ
95% от бюджета ни е Община Айтос! Винаги кметовете на
града Ивелин Йорданов, Евгени Врабчев и сега Васил Едрев,
и в частност общинските съвети с гласуванията на бюджета
на Общината, са се отнасяли с
нужното уважение към отбора
ни и са ни предоставяли средства за нашето съществуване и
оцеляване като отбор. Благодарение на Община Айтос и на настоящия кмет Васил Едрев, ние
все още сме „живи“ в тази жестока конкуренция. Изказвам огромната благодарност от името
на всички футболисти треньори
и деятели на ФК „Вихър“ точно
към Васил Едрев - кмет община Айтос, и общинските съветници в Общински съвет - Айтос, за помощта която ни оказват всяка година - финансова и
материална - в последните години със спечелени проекти се
направиха няколко помощни игрища около стадиона, направиха се игрища и на парка, сега в
момента тече ремонт на сградата на стадиона, закупи се нормална техника за поддръжката на стадиона - за да е с едно
най-добрите тревни покрития
от всички стадиони в Бургаска
област. Има и частни фирми,
които в по-голяма или по-малка степен помагат на отбора и
най-вече на детската школа, за
което също „шапка им сваляме".
Затова, че в тези трудни времена отделят средства за децата
и футбола на Айтос. Огромна
благодарност на Пламен Йорданов и фирма "Десий", без чиято подкрепа трудно бихме се
справили, към фирма "Мурад
61“, фирма "НИКС", Търговска
верига "Кокала", и още фирми,
които и с по-скромни средства
са помагали на отбора ни в тези

трудни времена. Но сега е моментът да споделя най-голямата ни болка, която от много години е известна на футболните
хора в града ни - а именно това
е, че няма финансиране на отбора за атакуване на по горна
група - В група! Със средства,
които ни се отделят като субсидия от Общината и средства, които идват от спонсори, не бихме
се справили и на 20% от средствата, нужни за атакуване на
по-горна група и вече на почти
професионално ниво. Всички
ние мислим и смятаме, и виждаме, че навръх 100-годишнината имаме потенциала, имаме
материалната база, имаме треньорите, имаме школата и децата, които да се вливат в мъжкия
отбор - все пак Айтос е един от
големите градове в областта за
игра във „В“ група към БФС, но
за огромно наше съжаление нямаме средствата или финансиране на отбор за тази група.
Искаме и знаем, че ще можем
да играем успешно в по-горна
група, но финансите ни не стигат за там - така че много ще се
радваме на чудо - ако някой или
някои фирми от региона решат
да ни подарят най-големия подарък за 100-годишния ни юбилей, а именно - осигуряване на
финансиране за атакуване на
по-горна група. За последно
станахме шампиони на „А“ Областна група през 2019 година,
когато радостта на всички беше
огромна, но и разочарованието
беше също така голямо, като се
разбра, че отново за пореден
път няма да се намерят финанси за крачката по нагоре.
- Какво искате да кажете
на феновете на „Вихър“ навръх юбилея?
- На феновете на отбора мога
искрено да благодаря, от лично
мое име, от името на футболистите, на треньорите и на Управителния съвет за това, че отделят от свободното си време
през уикендите и са с нас, и в
болки и радости, на стадиона,
винаги са съпричастни с всяка
наша загуба, радостни и весели
с всяка наша победа. Благодаря им за това, че ни подкрепят
безрезервно, за това, че дори
на гостувания идват с нас! Моля
ви, бъдете все така всеотдайни,
пълнете трибуните и подкрепяйте момчетата! Повярвайте, те
го заслужават и ще продължат
да ви се отплащат по най-добрия начин!
- А на футболистите?
- Футболистите и треньорите в отбора ни са истински герои , че също отделят от ценното си време да играят и да дават всичко от себе си за любимия отбор. Те са хората, които
с играта си и мъжеството си на
терена водят публиката на трибуните и всеки уикенд забравят
за личния си живот и се раздават максимално във всеки един
двубой. Искам да Ви благодаря,
че ви има и с ваша помощ съхранихме отбора до 100-годишнината му, а се надявам - и за доста повече години напред. Моля
ви да бъдете все така борбени
и даващи всичко от себе си на
терена, и ви обещавам, че заедно ще направим всичко възможно да дойдат по-добри времена и в по-горна група за отбора ни!
Честит юбилей!
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Много дъжд и успешен финал на втория
младежки велопоход „И ние сме на пътя!“
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Организатори - Община
Айтос, МКБППМН - Айтос и
ТД „Чудни скали“ - Айтос
На 18 юни, в събота, Община Айтос, Местна комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН – Айтос), съвместно с туристическо дружество "Чудни скали" Айтос организира велопоход
„И ние сме на пътя!“
Тази година велопоходът
е с второ издание, след като
през м. май м.г. първото предизвика много възторзи сред
тийнейджърите и младите
хора. През 2021 г. веломаршрутът беше Айтос - село Тополица и обратно, сега отправната точка беше село
Караново.
Стартът беше даден точно
в 8.00 часа пред сградата на
Община Айтос. Участниците
бяха любители велосипедисти на възраст VІІІ-ХІІ клас.
За да се гарантира безопасността им на пътя, младежите преминаха разстоянието
до село Караново и обратно,
охранявани от патрулни автомобили на РУ-Айтос.
Дъжд заваля малко след

старта, младите храбреци трябваше да преодолеят
разстоянието в пороя. Имаше малък инцидент с един от
колоездачите, но пътуващата
с групата медицинска сестра
веднага се отзова с промивка и превръзка. За съжаление, младежът не можа да
продължи, трябваше да се
върне вкъщи. Нямаше счупени колелета и велоремонти, групата се придвижи изключително бързо до селото

Народен приятел

и изненада домакините точно в 9.15 часа. Лично кметът
на Караново Николай Ненков посрещна участниците
във велопохода с "Добре дошли" и с пожелания за успех.
А две карановски момичета в
народни носии им поднесоха
питка със сол и мед.
Освен че се бяха погрижили за всеки детайл - график,
маршрути, полицейска охрана, веломайстор, храна, екипи, медицинска помощ и т.н.,

организаторите включиха интересни и атрактивни прояви в програмата на велосъбитието.
Докато колоездачите отдъхваха, вече в селото, членове на клуб „Български младежки Червен кръст“ - Айтос
(БМЧК) при СУ "Христо Ботев" демонстрираха "първа
помощ" при проблеми, които могат да им се случат на
пътя. На теория и практика
младите червенокръстци показаха на участниците как
трябва да реагират в критични ситуации.
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Членове на младежката
секция на ТД "Чудни скали"
с ръководител Николай Димитров пък се заеха с подготовката на трасе за атрактивно велосъстезание, в което участваха само желаещите велосипедисти. Всички
участници носеха тениски с
логото на проявата и Община Айтос и получиха грамота

за участие.
Във велонадпреварата в
Караново първо място зае
Александър Дамянов, втори се класира Берк Байрям,
трети - Теодор Михайлов. Наградите предостави веломагазин "СТЕФ", с желанието да
стимулира развитието на велоспорта в Айтос.
НП

Да помогнем на Виктор!

Айтоският Випуск 2022
Рекорд! с 55 отличници
21 са били отличниците на Випуск 2021 г. Вижте
кой ще се радва на отлична диплома на 23 юни т.г.
Тази година всяко от трите средни училища в Айтос отбелязва своеобразен
рекорд по броя на отличниците, завършили средно образование през 2022.
Общо 55 са зрелостниците
отличници на Айтос, научи НП. Само за сравнение
- през 2019 г. отличниците са били общо 11, а през
2021 г. - 21.
Най-голямото училище СУ "Христо Ботев", има 11
пълни отличници и общо
30 абитуриенти, които на
23 юни ще получат от кмета Васил Едрев, диплом с
резултат "Отличен" - Виктория Хариева Тасмаджие-

ва, Георги Деянов Тодоров,
Джем Джемилов Юмеров,
Емре Месюд Мюмюн, Ивона Димчева Димова, Мария Ромил-Пею Негозова,
Пламена Вергинова Атанасова, Пламена Димчева
Димова, Симеон Живков
Пантов, Синем Лютви Рамадан, Сонер Кязим Ибрям, Станислава Железчева Шекерова, Анатоли Ангелов Апостолов, Виктория
Димчева Димова, Нефисе
Хасан Ахмед, Петя Емилова Костадинова, Рени Анастасова Горанова, Бурчин
Рамадан Шабан, Зейнеб
Билял Шабан, Селина Мехмедова Ибрямова, Нико-

Снимката от архива на НП е илюстративна

лай Георгиев Иванов, Валерия Михайлова Рачева,
Зорница Пламенова Денкова, Илайда Гюлфере Шабан, Хакан Рамадан Салиф,
Симона Георгиева Янчева,
Татяна Стоянова Кънева,
Айкут Рафет Ереджеб, Елиф
Ерол Реджеб, Петър Радостинов Стефанов.
Обучението си в СУ "Никола Вапцаров" тази година завършват 16 отличници - Димитрия Георгиева Калинова, Гергана Янчева Манолова, Мерлин
Фикрет Рахим, Дуйгу Октай Нуман, Даниела Димитрова Маркова, Нели Атанасова Кузманова, Назим
Аптула Ахмедов, Гергана
Бисерова Бонева, Кристиян Борисов Николов, Жули
Жулиенова Кърмаджиева, Сабри Ереджеб Рамадан, Деница Петрова Дачева, Нурсел Бейхан Тефик,
Елиз Феис Юсеин, Христо
Христов Касабов, Мехмед
Нури Курт.
За разлика от м.г., и в
ПГСС "Златна нива" има отличници. Тази година те са
девет - Неслихан Гюнерова Аптиева, Хервет Фикри
Иб, Цветелина Веселинова
Стоянова, Янко Христов Казаков, Ружди Юсуф Хасан,
Василики Ангелова Костова, Данчо Райчев Христов,
Павел Райчев Христов, Йоана Пламенова Тодорова.
НП

На 18 юни в Бургас беше организиран благотворителен базар в помощ на 2-годишния Виктор Желев от Айтос. Детето страда от мускулна дистрофия - рядко генетично
заболяване, което трябва да бъде спешно лекувано, защото прогресира бързо. Благодарение дарителите през м. май беше събрана сумата за стартиране на процедурите за лечението в турска клиника.
Две вливания на стволови клетки вече
са направени успешно и добре понесени от детето.
Лечението на Виктор включва още
6 нови вливания на стволови клетки.
Сумата, необходима за това, е в размер на 54 000 eвро. Нужни са и средства за озонотерапии, физиотерапии и
други възстановителни процедури. Всеки, който има желание и възможност,
може да помогне на следната сметка:
Дарителска сметка:
IBAN: BG29RZBB91551014654082
BIC: RZBBBGSF
Виктор Николаев Желев
Tatayana Zheleva
PayPal: taniakostadinova73@gmail.com

Клуб „Млади възрожденци“
с уроци по българщина в Букурещ
Родолюбивият жест към вапцаровци
е на проф. Иван Гаврилов
На 4 и 5 юли 2022 г. ученици, членове на клуб "Млади
възрожденци" от СУ "Никола Вапцаров" - Айтос, с ръководители Таня Атанасова - Петкова и Таня Миткова ще бъдат гости на проф.
Лука Велчов - председател
на българското дружество
"Братство" в Букурещ, Румъния. Дарител на уроците
по българщина в Букурещ
е изключителният родолюбец и будител проф. Иван
Гаврилов, който предостави средствата за пътуването на вапцаровци още преди две години. Едва сега,
след падане на ковид мер-

ките, се отвори възможност
за визитата в Букурещ, децата и ръководителите сърдечно благодарят на проф.
Гаврилов за жеста.
Проф. Лука Велчов е възпитаник на българското педагогическо училище "Христо Ботев" в румънската столица, познавач на българската история, радетел за
национално съзнание у
младите хора и сладкодумен разказвач, казват ръководителите на клуб "Млади възрожденци" - Айтос.
Професорът ще покаже и
представи на децата историческите места, сгради

и паметници в румънската столица, носещи послания за българската сила за
свобода – бюст-паметниците на Христо Ботев и на Васил Левски, сградата с паметна плоча, в която се е
укривал Апостола на свободата в студените зими на
Букурещ, улиците, изградени от българи през Възраждането: "Габровени", "Сливнали" и "Смърдел", къщата
на Евлоги и Христо Георгиеви, места, в които е работил революционният комитет и Ботев е писал стиховете си.
НП
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моят
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Продължава търсенето
на кадри за туризма
Липсват продавач-консултанти
Дона МИТЕВА
„Търси се продавачка на
сладолед в Китен. Осигурени храна, нощувка“,
„Търси продавачка на закуски, 8-часов работен
ден, осигурени храна и
квартира, трудов договор,
работна заплата - 2000
лв.+ бонуси“, “Бургас, „М.
рудник“, павилион за цигари и алкохол търси продавачка, над 40 г., постоянна
работа, ТД, много добро
заплащане, работа на смени - може за събота и неделя“, „Бургас, магазин
„Абсолют“ търси продавач-консултант, мъж до 35
г., постоянна работа, ТД,
СО стартова РЗ - 1300 лв.
чисто“. Това са само част
от последните обяви за
търсене на продавачки и
продавачи в региона. Секторът „Търговия и продажби“ запазва лидерската си
позиция по брой на предложенията за работа в национален мащаб, сочи
проучване.
В края на май, според
ежемесечния анализ на
HR компанията и кариерен
сайт JobTiger, продължава
да се отчита ръст на обявите за работа. Техният
брой е малко над 57 000 за
страната и е нараснал с
9% спрямо предходния месец април. На годишна база този ръст е 8%.
Наблюденията на пазара на труда през последните 3 години показват, че
в периода май - юни има
най-много работни възможности. До голяма степен това се дължи на активното търсене на кадри

в сектора „Хотелиерство и
ресторантьорство“, като
тази година ръст на обявите се наблюдава и в останалите сектори. Единствено изключение прави секторът „Здравеопазване и
фармация“, в който има
съвсем лек спад на обявите за работа от 0,2%.
„Черноморец, ресторант
търси барман, с опит, ТД,
СО, осигурена квартира,
РЗ - 1500 лв., сезонна работа“, „Бутикова къща за
гости търси камериерка за
периода юни - септември
2022 г. за почистване само
на 8 стаи. Възможно е започване на работа и след
15 юни - при желание от
страна на кандидата. Заплащане - 1250 лв. чисто.
Без ангажименти по пране, гладене и поддържане
на градина. Няма ограничения във възрастта! Осигурено настаняване и ваучер за храна. Поемане на
пътните разходи за Бургас
и региона“. Този тип обяви, както и за сервитьори,
бармани, помощник-готвачи, рецепционисти са другият голям дял от обявите
за Бургас и региона.
По думите на Живко
Янакиев, директор на Дирекция „Бюро по труда“ –
Бургас на територията на
бюрото, което обхваща
Бургас, Камено и Средец,
все още преобладава точно търсенето на работна
ръка за сектор „Туризъм“.
„Търсят се хора за всички
позиции в сектор „Туризъм“. Има обяви, които се
въртят по доста време.
Просто е ниска безработицата.

Община Средец, гр.Средец, област Бургас на основание Заповед №389/20.06.2022 г. на Кмета на общината, обявява провеждането на публично оповестен
търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до
5 стопански години, на земеделски имоти от общинския поземлен фонд по приложен списък, неразделна
част от заповед №389/20.06.2022 г. на кмета на община Средец. Началната тръжна цена за имотите е в размер на: за ІІІ категория- 22,00 лв/дка, ІV категория21,00 лв/дка, V категория- 20,00 лв/дка, VІ категория19,00 лв/дка, VІІ категория- 18,00 лв/дка, VІІІ категория- 17,00 лв/дка, ІХ категория- 16,00 лв/дка, Х категория- 15,00 лв/дка, изоставени трайни насаждения15,00 лева/дка.
Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена умножена по площта на имотите, който
се внася в касата на Община Средец или по банкова

Бутикова къща за гости търси камериерка

Търси се продавачка на сладолед
В края на учебната година започнаха да се появяват обяви и за учителски
места. Тези, които са били
по заместване или пък назначени само за една година, сега започват да се
обявяват“, коментира той.
В края на учебната година има още нещо: от Бюрото по труда се обръщат
към учениците от последните класове, които желаят да работят през ваканцията в курортните комплекси и села по Южното
Черноморие с анонс – да
се регистрират при тях, където ги очакват над 900
свободни работни места.
В проучването и в национален мащаб се подчертава двуцифреният ръст на
предложенията в сектора
„Хотелиерство и ресторан-

тьорство“. То се наблюдаваше още от началото на
годината и достига своя
пик в края на май. Броят
на обявите в този сектор е
малко над 11 500, и е нараснал с 2%.
С най-голям ръст на
предложенията през месец май са секторите
„Маркетинг и реклама“
(19%), „Логистика и транспорт“ (17%) и „Административни и обслужващи
дейности“ (15%).
След тях се нареждат
секторите „Счетоводство,
одит, финанси“ (11,9%),
„Строителство“ (11,6%),
„Производство“ (11,6%),
„Търговия и продажби“
(11%) и „ИТ“ (2,1%).
Секторът „Търговия и
продажби“ успява да задържи водещата си пози-

сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC:
BPBIBGSF – БПБ.
Търговете ще се проведат на 01.07.2022 г. от 9,30
часа, зала №202 в сградата на общинска администрация гр. Средец и на 11.07.2022 год. при провеждане на
повторен търг.
Цената на комплект тръжна документация за едно
землище е в размер на 24,00 лв. с ДДС.
Документите за участие в търговете се входират в
Общински център за услуги и информация на граждани
/партер/ до 16.00 часа на 29.06.2022 год.
При неявяване на поне двама кандидати за участие,
повторни търговете ще се проведат на 11.07.2022 год.,
от 9,30 часа в зала №202 при същите условия.
Пълна информация за търга: www.sredets.bg., информационното табло на Общината и тел:
05551/7690.

WWW.faragency.bg
Община Средец, гр.Средец, област Бургас на основание Заповед №388/20.06.2022 г. на Кмета на общината, обявява провеждането на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
общински имоти от общински горски територии с начин на трайно ползване- поляни по приложен списък,
неразделна част от заповедта.
Началната тръжна цена за имотите е в размер на
14,00 лева/дка.
Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена умножена по площта на имотите,
който се внася в касата на Община Средец или по
банкова
сметка
на
Общината
BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.
Търговете ще се проведат на 04.07.2022 г. от

10,00 часа, зала №202 в сградата на общинска администрация гр. Средец и на 12.07.2022 год. при провеждане на повторен търг.
Цената на комплект тръжна документация за едно
землище е в размер на 24,00 лв. с ДДС.
Документите за участие в търговете се входират в
Общински център за услуги и информация на граждани /партер/ до 16.00 часа на 30.06.2022 год.
При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търговете ще се проведат на 12.07.2022
год., от 10,00 часа в зала №202 при същите условия.
Пълна информация за търга: www.sredets.bg., информационното табло на Общината и тел:
05551/7690.

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

ция в дяловото разпределение и през май броят на
предложенията от него е
22%. Втората позиция също се запазва от „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 20%, а след него се
позиционира
секторът
„Производство“ с 14%, като той измества, с много
малка разлика от третото
място, сектора IT (13,6%).
Дяловото разпределение при останалите сектори е: „Административни и
обслужващи дейности“
(9,7%), „Логистика и транспорт“ (9%), „Счетоводство,
одит, финанси“ (4,5%),
„Строителство“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3,2%),
„Здравеопазване и фармация“ (3,1%), и „Изкуство“ (1%).
Предложенията за рабо-

та от къщи и/или дистанционна работа в края на май
са малко над 6150 или
13,4% от общия брой обяви.
Спрямо предходния месец броят на този тип
предложения се е увеличил с 4%, а съотношението им по сектори е следното: IT (55%), следвани от
„Административни и обслужващи
дейности“
(16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (5%).
Въпреки че през последните 2 месеца броят на
предложенията, притежаващи изискване за наличен зелен сертификат
(удостоверяващ завършен
цикъл на ваксинация срещу COVID-19 или неговото
преболедуване), намаляха
значително, все още съществуват обяви с такова
изискване. В края на месец май техният брой е едва 50.
Общият брой на обявите
във водещите областни
градове се е увеличил с
10%, сочи справката. Изменението по градове е
както следва: София (10%),
Пловдив (12%), Варна (5%),
Бургас (5%), Русе (19%) и
Стара Загора (10%).
Както и в предходния
месец, като дялово разпределение предложенията във водещите областни
градове заемат 72% от
всички обяви. Разпределението във всеки от тези
градове е, както следва:
София (44%), Пловдив
(10%), Варна (10%), Бургас
(4%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

СЪОБЩЕНИЕ
ЗК "Единство" - с. Голямо Буково, обл. Бургас, общ.
Средец, кани всички член-кооператори на годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на
09.07.2022 г. при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчетен доклад на УС за дейността на кооперацията през 2021 г.
2. Отчетен доклад на КС за дейността на кооперацията през 2021 г.
3. Приемане на ГФО за 2021 г.
4. Вземане на решение за определяне реда и начина
на събиране на задълженията към кооперацията.
5. Избор на УС и КС на кооперацията.
6. Избор на председател на кооперацията.
7. Разни.
Събранието ще се проведе в сградата на Кооперацията в с. Голямо Буково от 10 часа, при липса на кворум
събранието ще започне един час по-късно.
От Управителния съвет на Кооперацията

Улица
нашата
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Първият буферен паркинг
в Бургас ще е в „Сарафово“

Паркингът ще е удобен за пристигащи и излитащи от летище Бургас

Големият терен до кръговото
вече няма да е безплатен
Георги РУСИНОВ
Първият буферен паркинг в Бургас ще е факт
съвсем скоро и той ще е в
квартал „Сарафово“. Това
става ясно от докладна записка на кмета на община
Бургас Димитър Николов.
Тя касае промени в Наредбата за определянето
и администрирането на
местните такси и цени на
услуги на територията на
община Бургас. Именно с
тези промени се регламентира големият общински
терен непосредствено до
кръговото преди комплекса, да стане платен паркинг и да играе ролята на
буферен за туристите.
Кметът се аргументира с
това, че през последните
години квартал „Сарафово“ се разрасна значително, като заедно със застрояването драстично се
увеличи и броят на постоянно пребиваващите и разбира се, приходящите автомобили, особено за летния сезон, с което се появи и нуждата от осигуряване на паркоместа за тях.
„В много случаи автомобилите се паркират или
директно на тротоар, или
върху пътното платно, поради което се получават
задръствания по улиците в
квартала и значително се
затруднява преминаването на останалите моторни

превозни средства. Контролът на неправилно паркираните МПС там е по-затруднен поради отдалечеността и необходимото
време репатриращият автомобил да достигне до
мястото. В тази връзка е
обособен общински терен
за голям паркинг, който и
в момента се ползва интензивно, включително от
автомобили, собственост
на рент-а-кар компании“,
пише в докладната Николов.
„Черноморски фар“ научи от свой източник, че точно рент-а-кар компаниите,
които заемат по-голяма
част от терена с автомобилите си, досега не са плащали нищо на Общината.
Градоначалникът продължава с това, че за да
се регулира процесът на
паркиране, е необходимо
общинският терен да се
реорганизира и да се предоставя срещу заплащане,
като цените да се съобразят според сезонната натовареност.
Очакваните цели са да
намалее паркирането по
улиците на квартал „Сарафово“, с което да се облекчи трафикът в самия квартал. Да се избегнат паркирани или престояващи автомобили по протежението на кръговото кръстовище, изчакващи пътници и
служители от летището.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ОБЯВА
Заповед №451/16.06.2022 г. на Кмета на Община Приморско.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 ЗОС, чл. 64 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи - общинска собственост, и в изпълнение на Решение №61/30.04.2020 г. на Общински съвет – гр. Приморско, Община Приморско открива процедура за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска
собственост както следва :
1. ПИ с идентификатор 37023.501.882, целият с площ 416 кв.м.,
по КК и КР на гр.Китен. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс. При граници на имота: 37023.501.295;
37023.501.883; 37023.501.694, представляващ УПИ V „за обществено обслужващи дейности” в кв.52 по регулационния план
на гр.Китен, ведно с построената в имота масивна двуетажна сграда с идентификатор 37023.501.882.1 по КК и КР на гр.Китен със
ЗП - 211кв.м. и РЗП - 493,45 кв.м. Начин на трайно ползване:
Сграда за обществено хранене, частна общинска собственост съгласно АЧОС №3000/10.09.2018 г., вписан с вх.рег.
№1742/11.09.2018 г., Акт №100, том 5 при СВ-гр.Царево.
1.1. Начална тръжна цена 206 621,00 лв.(двеста и шест хиляди
шестстотин двадесет и един лева) без ДДС.
Срок за закупуване на тръжната документация – от деловодството на Община Приморско - до 16.00 часа на 27.06.2022 г.
Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 17.00
часа на 27.06.2022 г.
Дата на отваряне на предложенията – 28.06.2022 г., час на отваряне - 9.00 часа, място на отваряне - сградата на общинска администрация Приморско на адрес: гр. Приморско, ул.”Трети март”
№56.
За повече информация и пълния текст на заповедта на сайта на
Община Приморско – primorsko.bg, раздел: Търгове и на тел. 0550
33631
ОБЯВА
0879 834668 – Търси шофьор-разпространител за
лепене на плакати по Южното Черноморие 60-90 лв./ден, служебен телефон, квартира

за РЕКЛАМА
0878 424 698

www.faragency.bg

Ето и какви цени се
предлага да се въведат в
бъдещия буферен паркинг.
Тарифите ще са сезонни:
лято – от 1.05 до 30.09 и зима – от 1.10 до 30.04
През лятото: за престой
до 5 часа - на час по 1 лев;
над 5 часа, но не повече от
8 часа - 5 лева; над 8 часа,
но не повече от 12 часа - 7
лева; над 12 часа, но не
повече от 24 часа - 14 лева. През зимата същите
тарифи са намалени с
50%.
Въвеждат се и три вида
месечни абонаменти. През
лятото едно паркомясто,
което да се пази за вас 24
часа, ще ви коства 60 лева. За часовете от 8:00 часа до 20:00 часа – 40 лева
и обратно от 20:00 часа до
8:00 часа – 30 лева. Както
при останалите тарифи, и
месечните абонаменти са
наполовина по-евтини в
зимния период.
„Предлаганата цена е
основана на разходите,

които се извършват за
предоставяне на услугата.
Настоящият проект за изменение и допълнение на
съществуващата наредба
има за цел да въведе цени
и варианти за заплащане
на престой в паркинг. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на община
Бургас цели съдържанието
на същата да бъде в съответствие с действащите
нормативни актове и вече
приети цени за други открити паркинги. Търси се и
съобразяване с изискванията и високите очаквания на гражданите, за да
се постигне търсеното
удобство при ползването
на зоните за паркиране
спрямо конкретни потребности и оптимизиране на
разходите съпоставени с
вида и обема на услугата
при уредбата на общест-

вените отношения, касаещи предоставянето й, особено в кв. „Сарафово“,
който предлага директен
достъп до море. Като продължение на това, проектът на наредба цели създаването на алтернативни и
по –удобни за гражданите
начини и възможности за
паркиране, което в крайна
сметка да предостави очаквания качествен продукт за крайния им потребител“, аргументира се
кметът в докладната записка.
Местоположението на
терена определен за паркинг, както посочихме, е
до кръговото кръстовище
в непосредствена близост
до летището и подхода към
квартал „Сарафово“ и ще
служи като буферен паркинг, където живущи и посетители на града могат да
паркират автомобилите
си. Той ще може алтернативно да се ползва и при
работа, свързана с лети-

щето и съответно при такава в квартала. Различните цени в зависимост от
сезона и часовия диапазон за ползване на паркинга ще дадат възможност на всеки един ползвател да избере възможно
най-изгодната за него цена за паркиране, според
конкретната
необходимост, което обосновава
целите, обхващащи както
регулирането на процеса,
свързан с осигуряване на
достатъчно места за паркиране, така и съобразен
със задоволяването на
конкретните нужди на всеки ползвател.
За реализиране на проекта са необходими 25 000
лева, а за месечна поддръжка - 3800 лева.
Тепърва докладната ще
бъде гласувана в Транспортната комисия към Общински съвет – Бургас, а
след това и на редовната
сесия на местния парламент за юни.

Улица „Крайбрежна“ в Поморие
става пешеходна зона

„Черноморски фар“
Кметът на Поморие Иван
Алексиев обсъди идеята за
създаването на пешеходна
зона на ул. „Крайбрежна“ с
живущите на тази улица. На
срещата, която се състоя в
сградата на Община Поморие, бяха обсъдени вариантите, чрез които да се осигури свободен пешеходен
достъп по крайбрежната
улица, която през летния сезон е търговска, с множество заведения, магазини и
атракциони, както и да се
защити пешеходният поток
от и към плажната ивица.
Присъстващите не възразиха с предложението улицата да бъде изцяло пешеходна от кръстовището й с
ул. „Цар Петър“ до кръстовището й с ул. „Цар Освободител“, като в часовия пояс
от 8.00 ч. – 12.00 ч. ще има
възможност за движение на

МПС, както и за зареждане
на търговските обекти.
За целта горепосоченият
участък от улица „Крайбрежна“ ще бъде затворен
с бариери, които ще бъдат
вдигнати само в часовете
за движение на моторни
превозни средства, както и

по всяко време за живущите на улицата и за специализираните автомобили на
Спешна помощ, Пожарна,
Полиция и Сметосъбиране,
които ще разполагат с електронен или друг вид пропуск.
Достъпът до улица „Край-

брежна“ от пресечните й
улици – „Черно море“, „Рибарска“, „Стара планина“,
„Ахелой“ и „Витоша“ ще бъде ограничен от кашпи със
зелена растителност.
Новата организация на
движението влиза в сила от
1 юли 2022 г.
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ФУТБОЛ

„Созопол“ с нов трансфер
и загуба от „Арда“

Елитният „Арда“ (Кърджали) победи с
3:0 „Созопол“ в контролна среща, играна на стадиона в Кърджали. Две попадения отбеляза Милен Стоев в 58-ата и 65ата, а веднъж точен бе Слав Петков в 77ата минута.
Отборът на „Арда“ замина за Боровец,
където ще се проведе втората част от
лятната подготовка. Там възпитаниците
на Александър Тунчев ще изиграят три
контроли – срещу „Септември“ на 22 юни,
„Славия“ - на 27 юни и срещу „Витоша“
(Бистрица) на 29 юни.

„Созопол“ пък осъществи поредния си
трансфер. Част от тима стана един от синовете на Велислав Вуцов – Петър. Ето
какво написаха „небесносините“:
„ФК „Созопол“ привлече дефанзивния
полузащитник Петър Вуцов. Роденият
през 2000 година футболист защитаваше за последно цветовете на „Ботев“
(Пловдив). Преминал е и през отборите
на „Черно море“, „Пирин“ и „Славия“.
„Небесносините“ му пожелават да е
здрав, за да радва феновете от „Арена
Созопол“!“.

Георги Чиликов с амбиции да вкара
„Черноморец“ във Втора лига
„Акулите“ са с ново
ръководство и спонсори
Георги РУСИНОВ

Бургаската легенда Георги Чиликов заяви сериозни амбиции като нов
старши треньор на футболния „Черноморец“.
Юношата на клуба, който премина и през отборите на „Нефтохимик“,
„Левски“, ЦСКА, „Насионал“, „Далиен“, „Тобол“
и „Локомотив“ (Пловдив)
бе представен официално пред медиите като човека, който ще води „акулите“ през новия сезон
от спортно-техническия
директор Слави Костенски.
Чиликов уточни, че известно време са се водили разговорите между
него и клуба, но в крайна сметка е решил, че
трябва да помогне на
родния си клуб.
„Запознах се със състоянието на клуба, доколкото мога. Искам да
възобновим интереса
към футбола. За съжаление всеки път, когато
през последните години
се прибирам в Бургас,
виждам, че нещата стават по-зле“, заяви той.
Категорично целта
пред него, ръководството и играчите е влизане
във Втора лига, а в бъде-

ще дори и в Първа.
„Стабилизирането на
школата също е много
важно и аз се ангажирам
да помагам и там. В последните години сме се
превърнали в сиропиталище за няколко човека
и това трябва да престане“, посочи още новият
мениджър на „Черноморец“.
Чиликов е убеден, че
има какво да покаже като треньор и наученото
през последните 10 години, сред които и работа
с най-добрия, по негови
думи, треньор, а именно
Димитър Димитров – Херо.
Като трансферни цели
на първо време новият
треньор е набелязал бургазлии, които играят в
други отбори. До момента двама са приели.
„От футболистите, които ще останат в отбора и
с новите попълнения се
надявам да направим
един доминиращ отбор.
Всеки мач ще се играе
за победа, независимо
дали сме у дома, или навън. Ако някой не играе
така, ще седи до мен на
пейката“, закани се новият треньор.
Георги Чиликов изрази
и огромното си съжале-

ние спрямо амбициите
на младите футболисти
изобщо в България.
„Преди като чуеха Бургас, и пеша тръгваха, а
сега от 20 разговора - в
18 са ми отказали и категорично не става въпрос за пари. Амбицията им е малка. Трудно се
прави селекция така“,
обясни треньорът.
Той апелира за тотално обединение футболната общност и заяви, че е

крайно време Бургас да
има отбор в професионалния футбол. Иначе било срамно.
„В Бургас професори
много, но един билет не
са си купили през последните 10 години. Акъл
не искам да ми дават“,
посочи Чиликов.
От новия сезон клубът
е с ново ръководство.
Слави Костенски обясни,
че всички от Управителния съвет, който досега

Започват записванията за плувния
маратон от остров Света Анастасия
„Черноморски фар“
На 9 юли 2022 г. ще се
проведе Общинският плувен маратон, който е от остров Света Анастасия до
Моста. Плувците трябва да
преплуват разстоянието от
6400 м в открити води.
В маратона могат да
участват всички граждани
и гости на град Бургас, навършили 16-годишна възраст, записали се в определения срок и преминали
предварителен медицински
преглед, който ще се извърши в деня на провеждането от 7:30 ч. на Морска гара Бургас. Желаещите да
участват трябва да подпи-

шат декларация, че са в
състояние самостоятелно
да преплуват разстоянието.
За тези, които са под 18-годишна възраст, задължително се изисква съгласието и подпис на единия от родителите. В маратона се очаква да вземат участие около 60 плувци, в това число
и четирима американски
граждани, които са записани чрез посолството на
САЩ в България.
Предварително участниците ще бъдат извозени с
корабче до остров Света
Анастасия за старта, който
ще бъде даден в 9:30 ч. Корабът ще отплава в 8:30 часа от 4-то корабно място на

Магазия 1. Финалът на маратона ще бъде на плочата
на Моста, където ще бъде и
награждаването.
С оглед безопасността на
състезателите по време на
маратона ще бъде осигурен
реанимационен екип по вода, рибарски лодки, водолазен екип, спасителни
средства на „Морска администрация“, Военноморските сили и Гранична полиция, които ще придружават участниците по целия
маршрут.
Плувният маратон и тази
година е с изключително голям награден фонд, разпределен по следния начин:
общият размер на парич-

ния награден фонд е 5000
лв.
Класираните от 1-во до
6-о място мъже и жени на
възраст от 16 години (навършени) ще получат следните парични награди:
1 място – 700 лв., 2 място – 500 лв., 3 място – 350
лв., 4 място – 250 лв., 5 място – 200 лв., 6 място – 150
лв.
Класираните от 1-во до
8-мо място състезатели над
45 години (навършени) ще
получат следните парични
награди:
1 място – 140 лв., 2 място – 110 лв., 3 място – 100
лв., 4 място – 90 лв., 5 място – 80 лв., 6 място – 70 лв.,
7 място – 60 лв., 8 място –
50 лв.
При лоши атмосферни
условия Община Бургас си
запазва правото да отменени старта на маратона с
оглед безопасността на
състезателите по време на
проявата.
За допълнителна информация относно организацията и провеждането на маратона, може да се обръщате към Хариета Гарибян
- плувен клуб „Метропол“
(организатор на проявата)
на тел: 0888 239 720 и Веселина Деведжиева – началник-отдел „Спорт“ при Община
Бургас
на
тел:0885 795 776

управлява клуба, са подали оставки. За домакинските мачове на „акулите“ ще има билети на
минимални цени.
Спортно-техническият
директор уточни, че подготовката на клуба започва на 26 юни на стадион „Черноморец“ и вече има уговорени контролни срещи.
„Кандидатстваме за
концесия на стадиона в
квартал „Долно Езеро-

во“. Планираме изграждане на изкуствен терен,
за да може да се играе
при добри условия през
зимата. Искаме да започнем да изграждаме
собствена база малко по
малко“, каза още той и
добави, че на първо време и по 1000-2000 души
да идват на мачовете ще
е добре.
Главен спонсор на
„Черноморец“ е бизнесменът Васил Данев, разкриха Чиликов и Костенски. Именно негова ще е
последната дума за всички важни решения. Добромира Стоилова ще се
занимава с финансовосчетоводната част, а Чиликов и Костенски –
спортно-техническата.
Община Бургас и „Уинбет“ също ще помагат финансово на клуба.
Новият старши-треньор изрази благодарност за досегашната работа на УС и посочи, че
е получил уверение от
някои от бившите членове, че ще продължат да
помагат за каузата „Черноморец“.
Засега сигурен помощник на Чиликов ще е Владо Вълчев.
Подготовката ще стартира на 26 юни на стадион „Черноморец“. Известно време клубът ще
играе там, докато изчака решение за концесията в „Долно Езерово“.

ВОЛЕЙБОЛ

„Нефтохимик 2010“
взима централен
блокировач от ЦСКА

„Черноморски фар“
Петър Бъчваров ще подсили вицешампионите от „Нефтохимик 2010“ за новия сезон в efbet Супер Волей, обявиха от бургаския клуб.
Волейболистът играе на поста централен блокировач
и е висок 204 сантиметра. 31-годишният опитен състезател идва от ЦСКА (София), където се подвизаваше през
изминалия сезон.
Бъчваров е юноша на „Виктория Волей“, бил е също
така в отборите на „Арда“ (Кърджали), „Пирин“ (Разлог),
„Локомотив“ (Пловдив), „Дунав“ (Русе), „Хебър“ (Пазарджик) и ЦСКА.
От бургаския клуб пожелават на новото си попълнение успешен сезон с екипа на „Нефтохимик 2010“.
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Поморие
за пример!
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Булевард

Събра 42 фолклорни
клуба от страната

„Черноморски фар“
„В момента Поморие е пример пред цялата държава как
трябва да бъде пълен един
градски площад – с усмихнати
хора в народни носии, играещи народни хора. Благодаря
ви и ви приветствам с добре
дошли отново в Поморие. Вие
сте носители на българските
народни традиции, но и техни
пазители, защото сте самодейци и това, което правите, го
правите от сърце и го предавате на следващото поколение.
Благодаря на Лили Христова
и танцьорите от клуб „Чайка“
за това, че полагат усилия да
го има този фестивал, защото

Актрисата Гергана
Стоянова записа
първата си песен
Дона МИТЕВА

Cyan Magenta Yellow

Бургаското момиче и найразпознаваемият глас в България – Гергана Стоянова
записа и първата си песен.
Тя е част от проекта „Пеещи
артисти“. За историята около
песента тя написа в социалната мрежа:
„Миналият декември ми донесе едно предложение, което приех с леко притеснение.
Игор Марковски безалтернативно ме присъедини към

Black

само така ще се гордеем и ще
запазим българското самосъзнание и дух.“ С тези думи кметът на Поморие Иван Алексиев
приветства участниците във
Фестивала на клубовете за
народни танци “Хоро край
поморийския бряг”, организиран за тринадесета поредна
година от Община Поморие и
сдружение Танцов клуб „Чайка“, с ръководител Лиляна
Христова.
След традиционното дефиле по главната улица на
Поморие, под ритъма на
българската народна музи-

вече солидното Общество на
пеещите артисти. След период на репетиции и вдъхновяваща работа с Даниела Станкова.... и Симеон Владов, песента "Като птиците" и клипът
към нея вече са факт“.
Премиерата на песента бе
в предаването „Преди обед“
по bTV.
Композитор на песента
е Иван Кръстев, Светослав
Лобошки е направил аранжимента. Автор на стихотворението е Павел Матев.

ка, кръшните хора на стотици участници, от 42 клуба от
цялата страна, разлюляха
централния площад и сцената пред НЧ „Просвета 1888“.
Начало на тазгодишното издание на фестивала поставиха
танцьорите от село Капитановци и село Майор Узуново,
община Видин, които представиха автентични танци от
техния регион.
Всички клубове ще получат
грамоти и предметни награди
за тяхното индивидуално изпълнение и достойно участие
във фестивала.

Бившата
депутатка
Калина
На Еньовден Обзор празнува Крумова се венча за Боби Турбото

„Черноморски фар“

На 24 юни Обзор празнува. Всяка година на изпълнения с мистика и легенди
Еньовден жителите на града
тържествено отбелязват началото на лятото.
Градът на слънцето по традиция ще отбележи празника
си с пищни тържества, в които малки и големи ще намерят своите събития и вълнуващи преживявания.
Тържествената програма
ще започне още на 22 юни
с концерт на Петя Панева –
финалист в „Гласът на България" за 2021 г., който ще се
състои на площад „Свобода". Събитието е с начален
час 20:00.
На 23 юни предпразничните емоции ще бъдат посветени на най-малките. Специално за тях на площад „Свобо-

да" от 17:00 часа е организирана шоу-клоунада.
Най-радостната за града
дата - 24 юни, е белязана с
букет от музикални събития и
зрелищен пироспектакъл.
Всички прояви в този ден
ще са съсредоточени на
амфитеатъра в Обзор, Програмата ще стартира в 20:30
часа с концерт на бургаската група FOUR, която ще
подгрее публиката с изпълнения на златни хитове от
световната музикална рок
класика.
Гвоздея на вечерта ще
постави концерт на група
„Тангра", чиито златни хитове вълнуват българската
публика повече от четири
десетилетия.
Няколко поколения меломани са израснали с незабравимите и неувяхващи
парчета на групата, която се

е наложила като една от водещите в страната. С името
"Тангра" се свързват много
песни от българското музикално наследство. Концертът
е с начало 21:30 часа.
Финал на празничния ден
ще постави впечатляващ пиро-музикален спектакъл.
На 25 юни част от тържествата ще стане и юбилейно
XXV издание на ретро-рали
„Нептун". В 13:00 часа ретро
возилата ще могат да бъдат
видени на централния площад
„Свобода“. От 18:00ч. отново
на площада ще бъде организирана "Еньовденска трапеза"
със специалното участие на
„Юнашки тиган" – най-големия тиган в България. Ще се
проведе кулинарна и билкова
изложба, а събитието ще бъде
придружено от богата фолклорна програма с участие на
местни групи и състави.

Двойката вдигна голямо тържество на къмпинг „Градина“
лично досега. Бившата депутатка само загатна за сватба, като качи снимка на букет бели
божури, а под нея се изсипаха десетки коментари с пожелания. Тя добави и фамилията
Захариева към своята в профилите си в социалните мрежи.
Това не е първи брак за Калина. Когато е на
17 години, тя се омъжва за бизнесмена Николай
Филипов, с когото имат син - Николай.
Досегашният ерген Борислав Захариев си
остава известен с образа на Боби Турбото от
предаването на Иван и Андрей „Сблъсък“. Неговата избраница Калина е бургазлийка. Тя бе
народен представител от Бургас.

„Черноморски фар“
Лятна сватба на морето вдигнаха актьорът
Борислав Захариев и бившата депутатка и
тв водеща Калина Крумова. Двамата си казаха „Да“ в луксозен ресторант на къмпинг
„Градина“. Сред гостите бяха актьорът Калин
Сърменов със съпругата си Боряна, Алекс Сърчаджиева, както и народната певица Славка
Калчева. „На сватбеното тържество се редуват
народни изпълнения, танци от професионален
ансамбъл, тъпани и гайди. А водещ е диджей
Дамян“, писа „24 часа“.
41-годишният младоженец бе с бяла риза,
мастиленосин елек, със същия цвят вратовръзка и черен панталон. Булката пък носеше
красива дантелена бяла рокля, а косата й бе
прибрана в небрежен кок.
Двамата не са показвали връзката си пуб-

