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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Дона МИТЕВА

Най-много са скочили цените на жилищата в бурга-
ския квартал „Зорница“ – с цели 55%. От 832 евро на 
квадратен метър - на 1467 евро на квадратен метър. 
Сравнението е спрямо 2018 година. 

С 51% са нараснали цените в „Лазур“, 45% - в 
„Братя Миладинови“, с процент по-малък е растежът 
в „Славейков“, а в „Изгрев“ е 48%. 

В централната градска част цените на имотите от 
2018 година до тази са скочили с 37%. От сравнител-
ния анализ става ясно, че ако през 2018 г. цената на 
квадратен метър в центъра на Бургас е била средно 
1150 евро, сега е 1680 евро.

С 55% СА поСкъпнАли 
жилищАтА в БургАС 

инвестиционният фонд на 
инициативата „три морета“ 

придоби значителен дял  
в „БМФ порт Бургас“ 
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Инвестиционният фонд на инициативата „Три морета“  
Н

ов
и

н
и „Черноморски фар“

Инвестиционният фонд на 
Инициативата на Трите мо-
рета S.A. SICAV-RAIF (3SIIF, 
„Фондът“) придоби значите-
лен дял в „БМФ Порт Бур-
гас“ ЕАД („BMF Port Burgas“, 
„Пристанището“), голям 
пристанищен оператор в 
Пристанище Бургас в Бълга-
рия, от „Адванс Пропъртис“ 
ООД, който ще запази ма-
жоритарен дял. Инвестиция-
та подлежи на одобрение за 
контрол на сливанията.

„БМФ Порт Бургас“, който 
включва Пристанищен тер-
минал Бургас Изток II и 
Пристанищен терминал Бур-
гас Запад, работи по две 
дългосрочни концесии, пре-
доставени от българското 
правителство.

Инвестицията в „БМФ 
Порт Бургас“ е добре съо-
бразена с целта на Фонда 
за подобряване на свърза-
ността в района на Трите 
морета. Пристанище Бургас 
е важен инфраструктурен 
актив, свързващ Тримор-
ския регион с Централна 
Азия и Близкия изток. То е 
стратегически разположено 
на брега на Черно море и е 
най-близкото пристанище 
на Европейския съюз до 
Босфора. Пристанище Бур-
гас действа и като основен 
морски портал към София и 
Пловдив, най-развитите и 
индустриализирани градове 
на България, чрез директни 
железопътни и пътни връз-
ки. Инвестицията ще засили 
интеграцията в ЕС чрез на-
маляване на инфраструктур-
ните пропуски и предоста-
вяне на по-широки икономи-
чески ползи за региона чрез 

подобряване на свързанос-
тта и увеличаване на капа-
цитета на пристанището.

„БМФ Порт Бургас“ пред-
лага значителна възмож-
ност за Фонда да подкрепи 
дългосрочния растеж на 
пристанището със значими 
последващи инвестиции за 
разширяване на капацитета 
и способностите му. Тези 
инвестиции включват раз-
ширяване на съществуващи-
те корабни места, изгражда-
не на нови корабни места, 
по-нататъшна модернизация 

на съоръженията и възмож-
ност за обработка на нови 
видове товари. Дългосроч-
ният растеж на „БМФ Порт 
Бургас“ ще подкрепи вече 
съществуващите и ще съз-
даде нови производствени 
мощности в България и ре-
гиона, като производители-
те и износителите ще се въз-
ползват от широката гама от 
дейности и отлични услуги 
на пристанището.

Инвестицията в „БМФ 
Порт Бургас“ представлява 
четвъртата инвестиция на 
3SIIF и първата му директна 
инвестиция в България. От 
март 2020 г. Фондът направи 
редица инвестиции: придо-
биването на Cargounit, воде-
щият бизнес за лизинг на 
локомотиви в Полша; фи-
нансиране на изграждането 
на най-модерния център за 
данни Tier 3/Tier 4 в Балтий-
ските страни чрез инвести-
цията в центровете за данни 
Greenergy в Естония; и при-
добиването на мажорита-

рен дял в Enery, разработ-
чик на възобновяеми енер-
гийни източници в региона с 
капацитет на проекти от над 
3GW за производство на 
възобновяема енергия.

Кристиан Рой, инвестици-
онен директор в 
AmberInfrastructure, отбеля-
за: „Инвестицията в „БМФ 
Порт Бургас“ е вълнуваща 
възможност за подкрепа на 
по-нататъшния растеж на 
пристанището в съответ-
ствие с целите на фонда. То-
ва е и първата инвестиция 
на 3SIIFв пристанищния сек-
тор и първата му пряка ин-
вестиция в България. По-на-
татъшното развитие и про-
дължаващата модернизация 
на пристанището ще изиграе 
ключова роля за запълване 
на празнината в транспорт-
ната инфраструктура в юго-
източната част на Тримор-
ския регион, като това съще-
временно ще осигури по-ши-
роки икономически ползи за 
България и региона.”

Дона МИТЕВА

Най-много са скочили це-
ните на жилищата в бурга-
ския квартал „Зорница“ – с 
цели 55%. От 832 евро на ква-
дратен метър - на 1467 евро 
на квадратен метър. Сравне-
нието е спрямо 2018 година. 

С 51% са нараснали цени-
те в „Лазур“, 45% - в„Братя 
Миладинови“, с процент по-
малък е растежът в „Славей-
ков“, а в „Изгрев“ е 48%. 

В централната градска 
част цените на имотите от 
2018 година до тази са скочи-
ли с 37%. От сравнителния 
анализ става ясно, че ако 
през 2018 г. цената на ква-
дратен метър в центъра на 
Бургас е била средно 1150 
евро, сега е 1680 евро.

Средните цени на имотите 
през миналата и тази година 
по квартали са както следва: 

Централна градска част – ед-
ностаен апартамент 65 000 - 
85 000, двустаен 90 000 – 
150 000, тристаен 120 000 - 
300 000. Цените са в евро. 
Малко по-евтини са апарта-
ментите в „Лазур“. Във „Въз-
раждане“, „Славейков“ и „Из-
грев“ са почти еднакви - ед-
ностаен 50 000 – 60 000, дву-
стаен 65 000 - 90 000 и тристен  
до 150 000. В ценовата среда 
са „Зорница“ и „Братя Мила-
динови“.

Какво е състоянието на па-
зара на ваканционни имоти 
по Южното Черноморие и 
как се развива покупко-про-
дажбата на жилищни имоти в 
Бургас и региона, какви са 
тенденциите и очакванията 
за пазара на недвижими имо-
ти в България като цяло тази 
година бяха важните теми, 
които се коментираха от екс-
перти в дискусия, която воде-

щият сайт за обяви за недви-
жими имоти Imoti.net органи-
зира в града ни. Темата на 
срещата бе „За по-добра сре-
да на живот“, а неин водещ 
бе Снежана Стойчева, упра-
вител на Imoti.net. 

Пазарът на жилищни имо-
ти в Бургас и региона бе пре-
зентиран от Николай Госпо-
динов – „Ай Брокерс“. Паза-
рът на ваканционни имоти по 
Южното Черноморие - от 
Иван Василев, „Капитал Ес-
тейт“. Главният архитект на 
Бургас - арх. Емил Буруля-
нов, запозна гостите с плано-
вете за развитието на Бургас 
за още по-добра среда на 
живот.

А за тенденциите и очаква-
нията за пазара на недвижи-
ми имоти у нас през тази го-
дина говори гл. ас. д-р Миро-
слав Владимиров – „ЕРА не-
движими имоти“.

Георги Домусчиев

С 55% са поскъпнали 
жилищата в Бургас 

4 Класацията води „Зорница“, следват „Лазур“ и „Братята“

4 Цената на квадратен метър вече е 1680 евро

Георги РУСИНОВ

Работници на фирми, 
които се намират в Ин-
дустриалната зона до 
улица „Крайезерна“, ще 
имат възможността да 
пътуват от и до работа с 
автобус от градския 
транспорт. Това стана 
ясно по време на засе-
данието на Комисията 
по транспорт към Об-
щински съвет – Бургас. 
Около 6 фирми с пред-
приятия в зоната са по-
дали искане за автобу-
сен превоз, заяви за-
местник-председателят 
на комисията Манол То-
доров, който води засе-
данието в отсъствието 
на председателя – Еве-
лина Михалева.

Управителят на „Бурга-
сбус“ инж. Петко Драгнев 
посочи, че от тяхна стра-
на няма проблем и авто-
бусна линия ще бъде пус-
ната, стига да има ясно-
та откъде ще минава и 
къде ще са спирките. 

„Последните разгово-
ри бяха за улица „Крайе-
зерна“, но за да спира-
ме там, трябва да има 
джобове. Другият вари-
ант е улица, която ми-
нава покрай Хлебоза-
вода, но там има едни 
200-300 метра, които 
трябва да се довършат“, 
каза той.

Заместник-кметът инж. 
Чанка Коралска обясни, 

че Общината е в процес 
на изграждане на ре-
монт на улица.

„Една от фирмите там 
е сертифициран инвес-
титор клас „А“ и имаме 
предоставени средства 
от Българската агенция 
за инвестиции, за да из-
градим инфраструктура-
та. Ние сме зависими от 
ВиК, които в момента за-
почват изграждане на 
канализация и частично 
водопровод. Може би до 
края на септември ние 
ще сме готови“, уточни 
тя.

За улица „Крайезерна“ 
Коралска обясни, че 
трудно могат да се из-
градят джобове, тъй като 
е част от националната 
пътна мрежа. Освен то-
ва по проект е предвиде-
на с изграждане на ло-
кал и велоалея. 

„Много е хубаво, ако 
можем да го изпълним, 
но е въпрос на финанси-
ране. Много се надява-
ме да тръгнат всички 
програми много по-ра-
но. Нашите разчети от-
преди кризата бяха за 
около 2 милиона лева, 
за да направим целия 
локал“, добави замест-
ник-кметът.

Инж. Петко Драгнев, 
управител на „Бургас-
бус“ продължи с това, че 
линията вероятно ще е 
на принципа на работе-
щата Б0 – сутрин и ве-

чер, когато хората оти-
ват на работа и се при-
бират. 

„От наша гледна точка 
транспорт ще бъде оси-
гурен. Във връзка с без-
опасността на пътуващи-
те трябва да се осигурят 
спиркови знаци, да се 
осигури трасето, по кое-
то ще минава автобусът. 
Строителството, както 
каза г-жа Коралска, ще е 
готово в най-лошия слу-
чай до края на септем-
ври. Надяваме се, че ще 
има пътници. Улицата е 
вътрешна и минава по-
край Хлебозавода. Има 
един участък от 200-300 
метра, който трябва да 
се свърже. Обсъждахме 
вариант с работодатели-
те да осигурим и фирмен 
транспорт, но в крайна 
сметка се спряхме на ва-
рианта редовна линия. 
Тя ще бъде съобразена с 
работещите в района“, 
конкретизира след засе-
данието на комисията 
пред репортери управи-
телят на „Бургасбус“.

Той припомни, че по-
добно искане е имало 
преди от фирми в Индус-
триалния парк, но в край-
на сметка на ден пътува-
ли по 5-6 души. Драгнев 
обясни, че възможности-
те за паркиране на авто-
мобили там явно са при-
чина за малкото желае-
щи. Затова линията е би-
ла спряна.

Уреждат автобуси за 
работници в Индустриалната 

зона до „Крайезерна“



"ЧЕР НО МОР СкИ фАР" ЕАД 
Издател: 

Димитър Николов 

Гла вен ре дак тор:
Сил вия Шатъ ро ва Всички права са запазени. Възпроизвеждането на информацията от "Черноморски фар" под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение  

от притежателя на авторските права или без позоваване на източника е забранено. Все ки ав тор но си пер со нал на от го вор ност за пу бли ка ция та си. 

"Черноморски фар" е 
учредител и член на 
Български медиен 
съюз (БМС)

Репортери и редактори: 0878 424 676 • Кореспондент: Айтос 0558 2 35 27 • Счетоводство: 056 825 435
За реклама: 056 825 435, 0878 424 698, e-mail: far@chfar.com, reklama@faragency.bg

АДРЕС НА РЕДАкцИяТА:
Бургас, ул."Александровска" 

№ 69, ет.2 
"Чер но мор ски фар"

e-ma il: far@chfar.com
info@faragency.bg

Вестникът е член е на Бъл гар
ска та асо ци ация на ре гио нал ни
те ме дии (БАРМ). Носител е на 
наградата "Св.Константин Ки
рил Философ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

Вест ни кът е но си тел на ор ден "Св. св. Ки рил и Ме то дий",  
вто ра сте пен. 

Таксата на то

24-27 ЮНИ 2022 3Н о в и Н иЧф

придоби значителен дял в „БМФ Порт Бургас“ кРИМИ

Жена от Свети 
Влас бере душа 
след нелеп 
автоинцидент

54-годишна жена от 
Свети Влас е пострадала 
сериозно при нелеп инци-
дент с автомобила й, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Тя спряла в 
района на улица „Бор“ 11, 
до хотел „Панорама“. 
Автомобилът „Ситроен 
Джъмпи“ обаче бил под 
наклон, а тя не взела 
мерки да не тръгне самос-
тоятелно. Когато слиза и 
вижда, че той тръгва 
назад, жената направила 
опит да го спре, но попад-
нала под автомобила, 
получавайки множество 
наранявания. 54-годиш-
ната жена е настанена за 
лечение в отделение 
„Реанимация“ към УМБАЛ-
Бургас с диагноза „поли-
травматизъм“ и е с опас-
ност за живота.

Хлапак от 
Чирпан запали 
култов бар със 
запалка

18-годишен младеж от 
Чирпан е задържан за 
палеж, съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
В малките часове след 
полунощ в Районно упра-
вление – Несебър е полу-
чено съобщение за пожар 
в тръстиковата шапка на 
бар „Мексо“. Персоналът 
на заведението е успял да 
потуши огъня, като от 
инцидента няма постра-
дали. Установено е, че 
пламнал тръстиковият 
покрив на малкия бар на 
заведението, разположен 
до северния му вход. В 
резултат на полицейските 
действия е констатирано, 
че пожарът е предизвикан 
от клиент на бара, който 
тръгвайки си от заведени-
ето, подпалва със запалка 
тръстиковия покрив. 
Самоличността на клиен-
та е установена – това е 
18-годишен младеж от 
Чирпан, който е задържан 
с полицейска заповед за 
срок до 24 часа. Работата 
по случая продължава.

Арест за 
шуменски 
дилър в 
Българово

Полицаи от Пето район-
но управление – Бургас 
щракнаха белезниците на 
25-годишен мъж от 
шуменското село Никола 
Козлево за притежание на 
наркотици, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Униформените извърши-
ли проверка в частен дом, 
разположен на улица 
„Иван Вазов“ в Българово, 
обитаван от младия мъж. 
При проверката те наме-
рили и иззели: електронна 
везна, три глави от съцве-
тия и полуизпушена напо-
ловина свита ръчна цига-
ра с марихуана. Мъжът е 
задържан за срок до едно 
денонощие. Работата по 
цялостно документиране 
на случая продължава от 
служители на Пето район-
но управление – Бургас.

Силвия ШАТЪРОВА

Втора фериботна линия до 
Батуми ще бъде разкрита до 
дни, съобщи директорът на 
Пристанище Бургас Диян Ди-
мов по време на Междунаро-
ден морски форум-BeFor-Be 
Green, който се проведе в Бур-
гас за втора поредна година 
по случай Международния ден 
на моряка.

„Втората морска линия ще 
свързва Бургас с Батуми, оч-
аква се първият кораб да прис-
тигне на 4 юли и да акостира 
на 11-А корабно място на дър-
жавното пристанище, което е 
обслужвало легендарната фе-
риботна линия на СОМАТ през 
1983 година. Там са акостира-

ли „Царевец“, „Трапезица“ и 
то е специализирано за обра-
ботка на ро-ро кораби“, каза 
Димов.

Операторът на линията е ук-
раинската фирма „Укар Фери“ 
- най-големият ро-ро оператор 
в Черно море. Вече има заявен 
интерес, като освен камиони, 
може и да се возят пасажери. 
Така коробът „Вилнюс“ ще е 
вторият след „Дружба“, който 
ще пътува по тази линия в Чер-
но море. 

Той ще пътува един път сед-
мично във вторник. Корабът е 
с капацитет над 100 товарни 
единици. Всички институции, 
които са свързани с обработка 
на морски товари и на морска 
граница като „Гранична поли-

ция“, БАБХ, „Митници“ са в 
подготовка на техническите 
параметри на новата линия.

С третия ро-ро кораб ще се 
превозват товари и ще се 
освободи трафика по граници-
те. Товаропотокът в тази посо-
ка на Черно море се увеличава 
и товарите трябва да намерят 
най-прекия и икономичен път.  

Форумът, който бе открит в 
Бургас, събра отново на едно 
място морските хора на реги-
она. Миналата година той из-
лезе с декларация, която при-
зна българския моряк като 
ключова морска професия. Та-
зи година бе подписано спора-
зумение с португалският град 
Синеш, чието пристанище има 
традиции в екологията.

Георги Домусчиев, осно-
вател и управляващ дирек-
тор на „Адванс Пропъртис“ 
ООД, коментира: „Много 
сме доволни от сделката, 
която е голям успех и отлич-
на възможност за Приста-
нището. Вече повече от 10 
години „БМФ Порт Бургас“ 
инвестира значително в мо-
дернизацията на приста-
нищните терминали в изпъл-
нение на целите си за рас-
теж. Продължаващото раз-
витие на модерни концеп-
ции за пристанищни дей-

ности и услуги чрез устойчи-
ви и отговорни инвестиции в 
партньорство с 3SIIF, ще да-
де съществен принос за ин-
теграцията и диверсифика-
цията на транспорта в реги-
она.”

A m b e r I n f r a s t r u c t u r e 
(Amber) е специализиран 
международен инвестицио-
нен мениджър, фокусиран 
върху създаването на ин-
вестиции, управлението на 
активи и управлението на 
фондове. Основният бизнес 
на Amber се фокусира върху 

снабдяването, разработва-
нето, консултирането, инве-
стирането и управлението 
на инфраструктурни активи 
в секторите на обществена-
та, транспортната, енергий-
ната, цифровата и демо-
графската инфраструктура, 
които поддържат всекиднев-
ния живот на хората, домо-
вете и бизнеса в междуна-
роден план.

„Амбър“ е със седалище в 
Лондон, с офиси в Европа, 
Северна Америка и Австра-
лия и в нея работят над 160 

специалисти по инфраструк-
тура.

Инвестиционен фонд 
"Инициатива три морета" 
(The Three Seas Initiative 
Investment Fund)

3SIIF е специализиран 
търговски фонд, насочен 
към инфраструктурни инвес-
тиции в Централна и Източ-
на Европа (ЦИЕ). Фондът ще 
инвестира в енергийна, 
транспортна и цифрова ин-
фраструктура в страните 
членки на Европейския съ-
юз (ЕС) от ЦИЕ, които гра-
ничат с Балтийско, Адриати-
ческо и Черно море, където 
търсенето на дългосрочни 
търговски инвестиции в на-
ционална инфраструктура е 
сред най-високите в ЕС . Ре-
гионът на трите морета се 
състои от 12 държави-член-
ки на ЕС от ЦИЕ, които гра-
ничат с Балтийско, Адриати-
ческо и Черно море.

Инвестициите на фонда 
включват: Cargounit, най-го-
лемият бизнес за лизинг на 
локомотиви в Полша, който 
в момента се разширява в 
Региона на трите морета; 
Enery, компания за произ-
водство на енергия от 
възобновяеми източници, 
развиваща активи в региона 

на трите морета, с портфо-
лио от оперативни активи за 
производство на слънчева 
енергия в България, Чехия и 
Словакия; Greenergy, плат-
форма за центрове за дан-
ни, която има за цел да об-
служва нуждите от изчисле-
ния и съхранение на Трите 
морета; и BMF Port Burgas, 
основен пристанищен опе-
ратор в България.

AmberInfrastructure Group 
е изключителен инвестицио-
нен съветник на фонда и от-
говаря за услугите за гене-
риране, управление на акти-
ви и набиране на капитал.

„Адванс Пропъртис“ 
ООД

„Адванс Пропъртис“ ООД 
е една от най-големите част-
ни компании в България по 
приходи, с инвестиции в 
България и по света. Нейно-
то диверсифицирано порт-
фолио включва инвестиции 
предимно във фармацевтич-
ни продукти, корабоплава-
не, пристанищни операции 
и управление и недвижими 
имоти.

„Адванс Пропъртис“ е със 
седалище в София, Бълга-
рия, с инвестиции в повече 
от 100 дъщерни компании в 
26 страни по света.

„БМф Порт Бургас“

„БМФ Порт Бургас“ е частният, 
многофункционален пристанищен 
оператор на Пристанищен терми-
нал Бургас Изток II и Пристанищен 
терминал Бургас Запад. Разполо-
жен в района на Бургаския залив, 
по крайбрежието на Черно море, 
„БМФ Порт Бургас“ управлява 
най-близкото дълбоководно прис-
танище до Босфора. Предлагайки 
отличен морски достъп, пристани-
ще Бургас е важен логистичен въ-
зел на Трансевропейския транс-
портен коридор VIII и основен мор-

ски портал в мрежата TRACECA, 
свързваща Европа с Централна 
Азия. Местоположението на прис-
танището позволява на „БМФ Порт 
Бургас“ да обслужва големи кли-
енти в ключови индустрии на Бъл-
гария, както и центрове за потреб-
ление.

Работейки в рамките на два кон-
цесионни договора с българското 
Министерство на транспорта и съ-
общенията, „БМФ Порт Бургас“ е 
развил сериозен опит в приста-
нищните услуги и привличането на 
клиенти през последното десети-
летие. Завършените стратегически 
инвестиции включват разработва-

нето на специални контейнери, ме-
ден концентрат, пропан-бутан, сяр-
на киселина, зърнени и проектни 
товарни съоръжения, като пред-
стоят и различни нови разработки. 
Това развитие позволи на „БМФ 
Порт Бургас“ да се превърне в ос-
новен морски портал на България, 
обработил около 7 милиона тона 
товари през 2021 г.

Пристанищен терминал Бургас 
Изток II е един от най-големите 
пристанищни терминали по Черно-
морието с уникален потенциал за 
обработка и съхранение на това-
ри. Терминалът се състои от девет 
корабни места и пет кея. С обща 

дължина на кея от 2145 метра и 
максимално газене от 14,6 метра, 
терминалът е в състояние да прие-
меголямо разнообразие от плава-
телни съдове, предоставяйки на 
своите клиенти отлични възмож-
ности да се възползват от иконо-
мии от мащаба.

Пристанищен терминал Бургас 
Запад разполага с шест места за 
плавателни съдове с обща дължи-
на около 1188 м. Районът разпола-
га с напълно рехабилитиран кон-
тейнерен терминал, който реали-
зира значително увеличение на го-
дишния трафик от порядъка на 75% 
между 2016 и 2020 г.

Форумът бе открит от официалните лица - облас-
тен управител Стойко Танков, заместник-кмета на 
община Бургас - Красимир Стойчев и изпълнителния 
директор на Пристанище Бургас – Диян Димов Ето това е 11-А корабно място, което на практика е в центъра на града 

Втори ферибот ще тръгва от Бургас за Батуми
Ще акостира на легендарното 11-А корабно място и ще се оперира от украинска фирма 



Дона МИТЕВА

Хаос и затруднения по ле-
тищата. Високи цени на са-
молетните билети. Родители 
се оплакаха, че децата им, 
които учат в чужбина, труд-
но си намират по-евтини би-
лети, с които да се приберат 
за ваканцията. Хора, които 
са летели скоро в Европа 
коментират, че перманентно 
има стачки на летищния пер-
сонал, както и забавяне при 
обслужването, защото след 
ковида не са върнати на ра-
бота необходимият брой слу-
жители, които да обработват 
пътниците преди да се ка-
чат в самолетите. Огромни 
опашки се извиват от чака-
щи пътници. Те дори напус-
кат пределите на летищни-
те сгради.

"Причините са комплекс-
ни, няма една причина за 
този хаос, който беше създа-
ден през последните седми-
ци. Като че ли възстановява-
нето и търсенето на полети, 
след блокирането по време 
на пандемията от страна на 
пътниците доведе до това, че 
много авиокомпании и лети-
ща се оказаха неподготвени 
за толкова бързото възста-
новяване от пандемичните 
ограничения. Това доведе до 
ограничаване на полетите на 
много от големите европей-
ски летища. Основен фактор 
беше недостигът на персо-
нал, който беше освободен 
по време на пандемията или 
беше пуснат в дълъг непла-

тен отпуск, като сега е мно-
го трудно сега те да се вър-
нат", коментира Александър 
Богоявленски, авиожурна-
лист и пилот в "Денят за-
почва".

Цените на самолетни-
те билети не са констант-
на величина и се опреде-
лят в зависимост от множе-
ство фактори – вида авио-
компания, полетния марш-
рут, датите на пътуване, 
класата, броя продадени 
места, сезона и много дру-
ги, коментират от фирми, 
продаващи авиобилети по 
Черноморието, които искат 
анонимност.

С други думи, и авиацията 
не е това, което беше пре-
ди ковид кризата. Логично е 
и това, че при увеличението 
на горивата няма как това да 
не засегне и авиобизнеса. 
Въпреки това е относително 
да се каже, че има драстич-
но увеличение на билетите 
за полети из Европа, защото 
на всички и ясно, че не може 
да се лети на същите цени от 
преди година и повече

Бургазлийката Боряна, ко-
ято пътува като частно лице 
от София до Милано, раз-
казва историята на своя би-
лет: „Аз си купувам самолет-
ни билети директно от ком-
паниите, когато ми се на-
лага. Имам регистрация в 
Wizz Air, Ryanair, също така 
в Jet2. Влизам, намирам си 
полета, купувам си билета. 
Излиза ми на телефона би-
лета и всичко е точно. Когато 

започвах да си организи-
рам пътуването от София до 
Милано в края на февруари, 
началото на март цената му 
бе 9 евро. А аз летях за 58 
лева, което ще рече почти 
30 евро. Купих си билета в 
края на май. Да, имаше уве-
личение, но има и нещо дру-
го. Купувайки си билета, си 
пуснах една опция на теле-
фона – да ми излиза съобще-
ние когато цената се понижи 
за билетите за същия полет. 
Поне 15 пъти получих съоб-
щение, че цената междувре-
менно е понижена. 

Смятам, че самите компа-
нии имат своя вътрешна по-
литика, да пускат от време 
на време ниска цена на би-
летите. И след това да я кач-
ват, така че хората да си ми-
слят, че цената тръгва наго-
ре. В моя случай в един мо-
мент цената бе паднала от 
30 на 14 евро“.

Разказът на Боряна на-
вежда на мисълта, че няма 
определена логика в движе-
нието на цените на билети-
те от различните авиокомпа-
нии. И трудно е да се напра-
вят кардинални изводи. 

Мирела Стефанова е сту-
дентка в Тилбургския уни-
верситет, Нидерландия и се 
е прибрала при семейство-
то си само преди три дни. 
„Стресът тази година бе го-
лям, освен цените на биле-
тите. Наземният персонал, 
който качва багажа, а и този, 
който го проверява, по вре-
ме на ковид кризата е бил 
съкратен. Сега, когато по-
вечето от полетите са въз-
становени, няма назначени 

нови попълнения и хората 
не смогват. На това отгоре 
и стачкуват. 

Така че трябва да си на ле-
тището поне 6 - 8 часа по-ра-
но. Извиват се опашки дори 
извън самите летища. Аз 
летя или от Айндховен, или от 
Амстердам до България.  

Определено мога да кажа, 
че има винаги лятно пови-
шение на цените на билети-
те. С всяка година прибира-
нето ми става все по-скъпо. 
Ако първата година се при-
брах за 100 евро, втората - 
170, миналата година се при-
брах за над 200. Сега се до-
бави и това чакане. За моя 
полет, въпреки че багажът 
ми бе обработен навреме и 
се качих в самолета, излетя-
хме със закъснение“, разка-
за студентката.

За хаос по летищата в 
Европа съобщават и бъл-
гарските медии. Недостиг на 
персонал предизвиква отмя-
на на стотици полети, инфор-
мираха преди дни от ON AIR, 
като подчертават, че най-за-
сегната е Великобритания.

Авиационният сектор във 
Франция също е сериозно 
ударен. Най-голямата гер-
манска авиокомпания пък от-
меня 900 полета в Германия 
и Европа през юли.

Дълги опашки от пътници, 
които чакат, за да бъдат об-
служени - това може да се 
види на редица големи ев-
ропейски летища, сред които 
във Франкфурт, Амстердам 
и Дъблин, отбелязва "Дойче 
веле". Основните причини 
за тази ситуация са липсата 
на достатъчно летищен пер-

сонал и рязкото увеличение 
на пътуващите след утихва-
нето на коронавирусната 
пандемия.

Налага се авиокомпани-
ите и летищните операто-
ри да привлекат нови слу-
жители. Те обаче трябва да 
им гарантират по-добри ус-
ловия на труд и заплащане, 
отбелязва "Ройтерс", цити-
ран от dnevnik.bg и допъл-
ва: Още по-сериозни са про-
блемите, с които се сблъск-
ват пътниците в САЩ и ме-
ниджърите на много летища 
и авиокомпании. Зад Океана 
бяха отменени хиляди поле-
ти и положението не се по-
добрява.

Поскъпването на само-
летните билети е неизбеж-
но, коментират експерти. 
Основната причина са по-
високите разходи за гори-
во. Към това трябва да се 
добави и увеличаването на 
летищните такси. Освен това 
авиокомпаниите понесоха 
огромен удар заради Covid 
ограниченията, които свиха 
потока от пътници, не е за 
пренебрегване като негати-
вен фактор и войната меж-
ду Русия и Украйна.

Българският авиоексперт 
Богоявленски обобщава за 
цените на билетите така: 
"Причините са комплексни, 
от една страна е пандемия-
та, от друга - недостигът на 
човешки ресурси, от трета 
е войната. Може да очаква-
ме или задържане на тези 
нива, които са доста по-ви-
соки от предишните, или про-
дължаващо покачване", смя-
та Богоявленски.
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Хаос по летищата, високи 
цени на авиобилетите

Студентите ни не могат 
да се приберат

Огромни опашки по летищата на Европа

„Черноморски фар“

И тази година тра-
диционният ретро па-
рад в Бургас ще впе-
чатли малки и голе-
ми с атрактивни ле-
гендарни возила, кои-
то не могат да се ви-
дят всеки ден. В гран-
диозното събитие ще 
бъдат представени 150 
автомобила и мотоцик-
лета от всички краи-
ща на България. Няма 
да липсват и гости 
от Сърбия, Словения, 
Хърватска, Гърция и 
Румъния.

Инициативата се ре-
ализира за 15-а поред-
на година от Бургаски 
авто-мото клуб "Ретро" и ще 
се проведе на 2 юли (събо-
та), от 10:00 часа, на алеите 
пред експоцентър „Флора“. 
Любителите на класически-
те автомобили ще имат въз-
можност да ги разгледат и да 
се снимат с превозните сред-

ства, както и да научат пове-
че за тяхната история.

В рамките на събитието 
за първи път в България ще 
бъде представена книгата 
на известния сръбски авто-
мобилен историк и писател 
Небойша Джорджевич. Той 
е президент на Обществото 

на автомобилните истори-
ци в Сърбия, което всяка го-
дина през април организира 
най-голямото събитие за кла-
сически автомобили в запад-
ната ни съседка.

Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Община Бургас.

150 исторически автомобила идват  
за грандиозен ретро парад в Бургас 

„Черноморски фар“

В посетителски център 
„Поморийско езеро“ е монти-
рана камера за постоянно виде-
онаблюдение на птиците в езе-
рото в реално време. Камерата 
е свързана с монитор, поста-
вен вътре в залата, който поз-
волява да се наблюдават птици 
24 часа в денонощието, дори и 
при лоши метеорологични ус-
ловия. Посетителите в центъра 
могат да се запознаят с живота 
на птичките – как се хранят, как 
гнездят, как се излюпват малки-

те пиленца и какви грижи пола-
гат за тях възрастните птици.

Изключително интересни 
за посетителите са и брач-
ните танци, изпълнявани от 
мъжките индивиди при ухаж-
ване на женската, в рамки-
те на размножителния сезон. 
Може да бъде видяна и един-
ствената и най-голяма по чис-
леност колония в Югоизточна 
Европа на емблематичната 
за Поморийско езеро гривес-
та рибарка, както и саблеклю-
ни, кокилобегачи и други. В мо-
мента гривестите рибарки на-

брояват около 2000 индивида, 
а преди 10 години са били едва 
10 на брой.

В центъра е представе-
на и съвместна изложба на 
Исторически музей – Поморие 
и Регионален исторически му-
зей – Бургас „Птиците – небес-
ни пратеници или какво?“.

Работното време на посе-
тителски център „Поморийско 
езеро“ е: вторник, сряда, чет-
въртък, петък, събота и неде-
ля: от 9.00 до 13.00 ч. и от 14.00 
до 18.00 ч.; почивен ден – по-
неделник.

Посетителски център „Поморийско езеро“ вече 
разполага с модерна камера за наблюдение
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СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, 
ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам 
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински 
съвет – Бургас на 28.06.2022 година  (вторник) 
от 9:00 часа, с продължение на 29.06.2022 година 
(сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния 
ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен 
дом на нефтохимика”, ет.2, при следния 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
1. ОбС 08-00-12891 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за определянето и администриране-
то на местните такси и цени на услуги на територи-
ята на Община Бургас
2.  ОбС 08-00-12930 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Поемане на дълг по реда на Закона за общинския 
дълг чрез финансов инструмент „Фонд за град-
ско развитие“ за финансиране и рефинансиране 
на разходи по проект: „Реконструкция на улици и 
облагородяване на междублокови пространства – 
II етап, образователна инфраструктура и зелена 
енергия в гр. Бургас“
3. ОбС 08-00-12916 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Осигуряване на допълващо финансиране 
за дейностите по проект „Европейска гаранция за 
детето“, финансиран от Европейската комисия и 
изпълняван в партньорство между Община Бургас 
и УНИЦЕФ България
4. ОбС 08-00-12949 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Приемане на Общинска програма „Заедно за об-
разованието“
5. ОбС 08-00-12938 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Учредяване право на строеж в УПИ IV в кв. 34 по 
плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за 
изграждане на жилищна сграда, срещу задълже-
ние за проектиране, строителство и обезщетение 
с реални обекти
6. ОбС 08-00-12912 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Учредяване право на пристрояване и надстроява-
не към съществуваща сграда с право на строеж 
в имот – частна общинска собственост, предста-
вляващ УПИ XIII-1117 в кв. 72 по ПУП-ПРЗ на кв. 
Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответстващ 
на ПИ с идентификатор 07079.711.1117 по КК на 
гр. Бургас
7. ОбС 08-00-12928 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, 
инвестиции и регионално развитие“, относно: 
Даване на съгласие за възмездно учредяване на 
безсрочен сервитут върху поземлени имоти в гор-
ска територия – частна държавна собственост
8. ОбС 08-00-12926 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, ин-
вестиции и регионално развитие“, относно: 1. 
Даване на предварително съгласие на основание 
чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен 
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) 
по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на тра-
се на проектен водопровод Ф 90 за обслужване 
на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ 
през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадас-
тралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 2. 
Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за 
изработване на Подробен устройствен план – Пар-
целарен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водо-
провод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален 
район 72151.37, преминаващ през ПИ с иденти-
фикатор 72151.37.65 по кадастралната карта на 
с. Твърдица, Община Бургас 3. Одобряване на за-
дание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 
125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен ус-
тройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на 
проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ 
в кадастрален район 72151.37, преминаващ през 
ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастрална-
та карта на с. Твърдица, Община Бургас
9. ОбС 08-00-12927 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, ин-
вестиции и регионално развитие“, относно: 1. 
Даване на предварително съгласие на основание 
чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен 
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за 
трасе на пътна връзка за осигуряване на транспор-
тен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК 
на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърди-
ца, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 
съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, премина-
ващо през ПИ с идентификатори 72151.17.47, 
72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица, 
община Бургас, които са общинска частна и об-
щинска публична собственост 2. Даване на пред-
варително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за 
трасе на пътна връзка за осигуряване на транс-
портен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 
по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. 
Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/
Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, пре-
минаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.44 
и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица 3. Одобряване 
на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка за осигуря-
ване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 
72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, 
землище с. Твърдица, Община Бургас, в устрой-
ствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. 
Твърдица
10. ОбС 08-00-12929 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Одобряване на проект за изменение на ОУП 
на гр. Бургас в обхват устройствена зона 8/Пп и 
16/Смф– част от територията на ПЗ „Север“, гр. 
Бургас 
11. ОбС 08-00-12937 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска 
собственост, представляващ УПИ V-3755 в кв. 139 
по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. 
Рудник, гр. Бургас, целият с площ 495 кв. метра 
по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост
12. ОбС 08-00-12914 Докладна записка от Ди-

митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Продажба на общинско жилище, находящо 
се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50, вход 
А(1), етаж 5, апартамент № 13, на наемател, наста-
нен по административен ред
13. ОбС 08-00-12917 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Продажба на общинско жилище, находящо 
се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, 
вход 6, етаж 1, апартамент 4, на наемател, наста-
нен по административен ред
14. ОбС 08-00-12918 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Продажба на общинско жилище, находящо 
се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 1Б, 
вход А, етаж 2, апартамент 4, на наемател, наста-
нен по административен ред
15. ОбС 08-00-12894 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ УПИ IV-852 в кв. 35 
по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община 
Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
16. ОбС 08-00-12895 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинска идеална част от недвижим имот – УПИ 
XV-15 в кв. 1 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас
17. ОбС 08-00-12897 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физически лица в УПИ XII-132 и в 
УПИ XVIII-132 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, 
земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ 
с идентификатор 07079.832.304 и 07079.832.305 
по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общин-
ските идеални части от имотите
18. ОбС 08-00-12898 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физически лица в недвижим имот, 
представляващ УПИ VIII-57а в кв. 6 по плана на 
в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, 
съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.171 
по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба 
на общинската идеална част от имота
19. ОбС 08-00-12899 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физически лица в недвижим имот, 
представляващ УПИ XXIII-42 в кв. 2 по плана на 
в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, 
съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.42 по 
одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на 
общинската идеална част от имота
20. ОбС 08-00-12900 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физически лица в недвижим имот, 
представляващ УПИ I-39 в кв. 5 по плана на в.з. 
„Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съ-
ответен на ПИ с идентификатор 07079.832.39 по 
одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на 
общинската идеална част от имота
21. ОбС 08-00-12901 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физически лица в недвижим имот, 
представляващ УПИ VIII-138 в кв. 13 по плана на 
в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, 
съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.138 
по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба 
на общинската идеална част от имота
22. ОбС 08-00-12903 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физически лица в недвижим имот, 
представляващ УПИ XXIX-55 в кв. 2 по плана на 
в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, 
съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.55 по 
одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на 
общинската идеална част от имота
23. ОбС 08-00-12920 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физически лица в недвижим имот, 
представляващ УПИ ХХV-44 в кв. 2 по плана на в.з. 
Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съ-
ответен на ПИ с идентификатор 07079.832.44 по 
одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на 
общинската идеална част от имота
24. ОбС 08-00-12904 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Прекратяване на съсобственост между Община 
Бургас и физическо лице в УПИ II-257, кв. 32 по 
ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на 
ПИ с идентификатор 32367.501.257 по КККР на с. 
Извор, чрез продажба на общинските 3/777 кв.м 
идеални части от имота
25. ОбС 08-00-12906 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
общинска идеална част от недвижим имот – УПИ 
IX-147 в кв. 16 по плана на с. Димчево, община 
Бургас
26. ОбС 08-00-12907 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
общинска идеална част от недвижим имот – УПИ 
XIII-559 в кв. 60 по плана на с. Равнец, община 
Бургас
27. ОбС 08-00-12911 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 
XIV-373 в кв. 50 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. 
Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на 
ПИ с идентификатор 07079.711.373 по КККР на 
гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална 
част в имота
28. ОбС 08-00-12915 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинска идеална част от недвижим имот – УПИ 
ХХI-793, кв. 82 по плана на кв. Долно Езерово, гр. 
Бургас
29. ОбС 08-00-12919 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между Об-
щина Бургас и физическо лице, чрез продажба на 
123/623 кв. м идеални части от УПИ ХХI-102, кв. 
6, целият с площ 623 кв.м, по плана на в.з. „Бо-
ровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска 
собственост
30.  ОбС 08-00-12939 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Прекратяване на съсобственост между 
Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-691 в 
квартал 46 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бур-
гас, чрез продажба частта на общината
31. ОбС 08-00-12877 Докладна записка от Ди-
ана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и 
спорт“, относно: Вземане на решение за предос-
тавяне безвъзмездно за управление на помеще-
ния, част от сградата на „Културно-образователен 
център за съвременно изкуство и библиотека“, 
изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на 
УПИ I в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас
32. ОбС 08-00-12923 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Предоставяне на помещение – част от имот 
публична общинска собственост разположено на 
партерния етаж в югоизточната част на двуетажна 
обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с обща 
застроена площ 166,60 кв.м за нуждите на проект 
за създаване на Енергиен офис
33. ОбС 08-00-12896 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Отдаване под наем за срок от пет години 
на нежилищни обекти – частна общинска собстве-
ност, представляващи каси №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10 и 11, разположени на първи етаж в сградата 
на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване
34. ОбС 08-00-12909 Докладна записка от Ди-
митър Николов – кмет на Община Бургас, от-
носно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) 
години, чрез провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване, на обособена част от имот – спортно 
игрище в двора на ОУ „Найден Геров“, находящо 
се в ж.р. Меден Рудник, представляващо част от 
ПИ с идентификатор 07079.656.34 по КК на гр. 
Бургас – публична общинска собственост, за осъ-
ществяване на спортно-възпитателна, трениро-
въчна и състезателна дейност
35. ОбС 08-00-12905 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Отдаване под наем на нежилищен имот – частна 
общинска собственост на юридическо лице с нес-
топанска цел за осъществяване на общественопо-
лезна дейност – СНЦ „Асоциация Деметра“ – гр. 
Бургас
36. ОбС 08-00-12893 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Предоставяне на общинска земя на основание §27, 
ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоред-
би към Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, за постановяване решения на 
Общинска служба по земеделие – Бургас, за обез-
щетяване на 34 правоимащи лица в землището на 
с. Извор, Община Бургас
37. ОбС 08-00-12902 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. 
Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на 
физическо лице с учредено право на ползване, по 
реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 
от 2007 г.)
38. ОбС 08-00-12908 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне 
правото на собственост върху язовир – публична 
общинска собственост на Българската Държава, 
на основание чл.19а от Закона за водите
39. ОбС 08-00-12910 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Учредяване безвъзмездно право на ползване вър-
ху част от недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ плувен басейн с 
обща площ от 725,72 кв.м, включващ басейн и 
прилежащи обслужващи помещения, находящ се 
в източната част на „Младежки културен център“, 
изграден в УПИ I, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бур-
гас, в полза на Сдружение Плувен клуб „Бриз“
40. ОбС 08-00-12913 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Обявяване на част от имот – публична общинска 
собственост за частна общинска собственост в 
процедура на изменение на ПУП-ПУР и ПУП-ПРЗ за 
УПИ XXIV-336 и УПИ XXV-337 в кв. 53 по плана на 
ПЗ „Север“, гр. Бургас по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 
5 от Закона за устройство на територията
41. ОбС 08-00-12887 Докладна записка от Кра-
симир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет 
и икономика“, относно: Провеждане на процеду-
ри за избор на проверители - регистрирани одито-
ри за извършване на независим финансов одит на 
годишните и консолидирани финансови отчети на 
общинските еднолични търговски дружества
42. ОбС 08-00-12890 Докладна записка от проф. 
д-р Христо Стоянов Бозов – д. м., управител 
на  „Комплексен онкологичен център – Бургас” 
ЕООД, относно: Закупуване със собствени сред-
ства на медицинска апаратура за „КОЦ – Бургас” 
ЕООД 
43. ОбС 08-00-12933 Докладна записка от Йор-
данка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, 
относно: Определяне на управители на „Дентален 
център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – 
Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ 
ЕООД. Удължаване на срока за подаване на до-
кументи в конкурса за управител на Медицински 

център „Вяра и Надежда“ ЕООД
44. ОбС 08-00-12934 Докладна записка от Йор-
данка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, 
относно: Създаване на експертна комисия за из-
вършване на реформа в Дом за стари хора „Цвета 
и Анка Върбанови“ – гр. Бургас. Реформата цели 
съответствие на предоставяната от Общината ре-
зидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспо-
собна възраст със стандартите за качество, опре-
делени в Наредбата за качеството на социалните 
услуги
45. ОбС 08-00-12888 Докладна записка от Кра-
симир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и 
икономика“, относно: Определяне на представи-
тел на Община Бургас в редовното Общо събрание 
на съдружниците на „Бургасинвест” ООД и опре-
деляне начина на гласуване на проекторешенията, 
посочени в дневния ред
46. ОбС 08-00-12889 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Определяне на представител на Община Бургас в 
Местна инициативна група Камено – Бургас (МИГ 
Камено-Бургас) 
47. ОбС 08-00-12935 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 
Определяне представител на Община Бургас в об-
щото събрание на акционерите на „Индустриален и 
логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина 
на гласуване на проекторешенията
48. ОбС 08-00-12958 Докладна записка от проф. 
д-р Севдалина Турманова – председател на Об-
щински съвет – Бургас, относно: Избор на чле-
нове и ръководство на комисии по Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация на Община Бургас 
49. ОбС 08-00-12922 Докладна записка от Ди-
ана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и 
спорт“, относно: Определяне цени на билети за 
изложба с работно заглавие ,,347 Suite“. Най-го-
лямата серия от офорти на Пабло Пикасо
50. ОбС 08-00-12882 Докладна записка от Ди-
ана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и 
спорт“, относно: Даване на съгласие за финансо-
во подпомагане на изявени бургаски спортисти за 
участието им в предстоящи спортни прояви, как-
то и финансова подкрепа на първия олимпийски 
шампион по бокс и дългогодишен спортен деятел 
Георги Костадинов
51. ОбС 08-00-12886 Докладна записка от Ге-
орги Маринчев – председател на Постоянната 
комисия по спорт, деца и младежки дейности 
при Общински съвет – Бургас, относно: Даване 
на съгласие за финансово подпомагане на изявени 
бургаски спортисти за участието им в предстоящи 
първенства
52. ОбС 08-00-12940 Докладна записка от По-
стоянната комисия по транспорт и безопасност 
на движението, относно: Определяне на мини-
мални и максимални цени за таксиметров превоз 
на пътници за един километър пробег по съответ-
ната тарифа, валидни за територията на Община 
Бургас 
53. ОбС 08-00-12880 Докладна записка от Йор-
данка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, 
относно: Предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ в полза на професионален приемен 
родител – С. С. Г. за детето Й. В. М.
54. ОбС 08-00-12881 Докладна записка от Йор-
данка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, 
относно: Предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ в полза на професионален приемен 
родител – В. Х. А. за детето И. К. Ч.
55. ОбС 08-00-12870 Докладна записка от Йор-
данка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, 
относно: Предоставяне на безвъзмездни финан-
сови помощи в полза на физически лица
56. ОбС 08-00-12953 Докладна записка от д-р 
Борис Петров Ангелов – общински съветник от 
ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от 
Правилника за финансово подпомагане на про-
цедури инвитро на лица, двойки и семейства с 
репродуктивни проблеми, живущи на територи-
ята на Община Бургас, относно: Допускане на 
поправка на очевидна фактическа грешка в реше-
ние на Общински съвет- Бургас, прието по т.28 от 
дневния ред на проведеното на 17.05.2022г. засе-
дание (Протокол№37)
57. ОбС 08-00-12845 Питане от Живко Господи-
нов – общински съветник от ПП БСП, относно: 
Площадка в к-с „Зорница“ между бл.11 и бл.13
58. ОбС 08-00-12860 Питане от Христо Панайо-
тов – общински съветник от ПП БСП, относно: 
Поддържане на тревните площи в Община Бургас
59. ОбС 08-00-12866 Питане от Живко Господи-
нов и Мадлен Мутафян – общински съветници 
от ПП БСП, относно: Констатирани неравности на 
уличното платно в к-с „Братя Миладинови“ пред 
бл.56, вх.6
60. ОбС 08-00-12872 Питане от Стоян Грозев и 
Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, 
относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с 
„Възраждане“, гр. Бургас и заличаване на парко-
места
61. ОбС 08-00-12873 Питане от Стоян Грозев и 
Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, 
относно: Преместване на таксиметрова стоянка в 
ж.к. „Славейков“ от блок 41 пред блок 51
62. ОбС 08-00-12874 Питане от Живко Госпо-
динов, Мадлен Мутафян и Георги Георгиев 
– общински съветници от ПП БСП, относно: 
Бездействие на местната администрация в село 
Маринка по отношение на осигуряване на дърва 
за огрев на жителите на селото
63. ОбС 08-00-12936 Питане от д-р Даниела Бо-
жинова – общински съветник от Демократична 
България /ПП „Зелено движение“, относно: 
Развитие на казуса с т.нар. „Дупка“ на пл. Тройка-
та и бъдещото и интегриране в градската среда
64. ОбС 08-00-12941 Питане от инж. Васил Ива-
нов – общински съветник от ПП БСП, относно: 
Изграждане на канализация и помпена станция в 
гр. Българово

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
Председател на Общински съвет - Бургас



Дона МИТЕВА

Над сто ученици, завър-
шили седми клас, имат уни-
калния шанс да свържат 
своето бъдеще с морето, 
записвайки се да учат в 
Професионална гимназия 
по морско корабоплаване 
и риболов „Свети Никола“ 
в Бургас.

Привлекателна за онези, 
които са влюбени в морето, 
е иновативната специал-
ност „Корабоводене - мор-
ско“, където се добива про-
фесия „Корабоводител“. От 
новата учебна година в 
Морското училище, както 
поколения бургазлии го 
знаят, ще приемат ученици 
след завършен VII клас и 
успешно положени изпити 
в четири специалности:

„Корабоводене - мор-
ско“, "Корабни машини и 
механизми", "Митническа и 
данъчна администрация" и 
най-новата "Експлоатация 
на пристанищата и флота".

Само в това бургаско 
училище може да се учи на-
вигация и локация, устрой-
ство на кораба, мореходна 
астрономия, география на 
морските пътища, електро-
обзавеждане на кораба, 
корабни палубни системи и 
устройства и др.

Училището разполага с 
модерна учебна среда за 
иновативно обучение, а 
учебният план и програми-
те са разработени съглас-
но изискванията на между-
народните конвенции 
STCW.

Учениците провеждат 
своите учебно-производ-
ствени плавателни практи-
ки в реални условия на бор-
да на кораб. По време на 
своето обучение получават 
и отлична чуждоезикова 
подготовка.

Учениците, завършили 
специалностите „Корабо-
водене-морско“ и "Корабни 
машини и механизми", при-
добиват правоспособност, 
призната от Международ-
ната морска организация 
IMO, с която могат да пла-
ват на кораби под българ-
ски или чуждестранен 
флаг.

„25 ученици от Професио-
налната гимназия по мор-
ско корабоплаване и рибо-
лов „Свети Никола“ госту-
ваха във ВВМУ „Н. Й. Ва-
пцаров“. Посещението е 
част от сътрудничеството 
между двете институции за 
стимулиране на обучаемите 
в Бургаската морска гимна-
зия да продължат образо-
ванието си във флотската 
Алма матер“, разказа ди-
ректорката на гимназията 
инж. Христина Жабова в 
подкрепа на това, което 
училището предлага на мла-

дите хора, избрали да свър-
жат бъдещия си професио-
нален път с морето и обуче-
нието в това училище.

В рамките на споразуме-
нието между двете учебни 
заведения Висшето военно-
морско училище предоста-
вя педагогически кадри за 
обучението на ученици в па-
ралелките по „Корабоводе-
не“, „Корабни машини и ме-
ханизми“ и " Експлоатация 
на пристанищата и флота".

Учениците, които са на 
лагер в Морско училище, 
са десетокласници от спе-

циалностите „Корабоводе-
не“ и КММ („Корабни ма-
шини и механизми“). По 
време на престоя си във 
ВВМУ те се обучаваха в ня-
колко направления. Придо-
биха базови умения по уп-
равление на кораб; усвои-
ха знания по „Морско де-
ло“; запознаха се дронла-
бораторията на Морско 
училище.

Лагерът се проведе в пе-
риода 07.06-10.06.2022.

През първия ден учени-
ците преминаха занятия 
със симулатор за управле-

ние на кораб и симулатор 
за стрелба с автомат и пис-
толет. Учениците с изклю-
чителен ентусиазъм се 
включиха в симулациите и 
показаха своите практи-
чески умения. Втората по-
ловина на деня беше пос-
ветена на посещение на 
планетариума, който се на-
мира на територията на ВВ-
МУ „Н. Й. Вапцаров“.

Последният ден бе пос-
ветен на плаване с мото-
рен кораб „Орфей“ и отра-
ботване снемане на кораба 
от вързала, плаване в за-
труднена хидрометеороло-
гична обстановка, манев-
риране и заставане на ко-
раба на кей на вързала.

Тома Зафиров от специ-
алност „Корабоводене - 
морско“ умело показа сво-
ите познания и сам упра-
влява кораба.

Ученици от бургаската 
Професионалната гимна-
зия по морско корабопла-
ване и риболов "Свети Ни-
кола" вече ще карат прак-
тиката си и в Южнобългар-
ски морски образователен 
център. Бъдещите капитани 

ще могат да приложат зна-
нията на практика в залите 
и на борда на кораба - тре-
нажор, с който центърът 
разполага.

Не бива да се пренебрег-
ват и другите специално-
сти, които предлага Профе-
сионалната гимназия. На-
пример "Митническа и да-
нъчна администрация" – тук 
младите хора придобиват 
знания за обработка на 
митнически и данъчни до-
кументи, за международни 
търговски отношения, мит-
нически надзор върху сто-
ки и превози, и могат лесно 
да се реализират след за-
вършване на средното си 
образование.

Доказателство за това, 
че в мъжкото на вид учили-
ще свое място имат и мо-
мичетата, е мажоретният 
състав, който спечели пър-
во място и златен медал от 
Националния фестивал на 
мажоретния танц "Мадар-
ски конник" за купа "Шу-
мен". Морската гимназия 
участва за първи път в тан-
цовия форум и се окичи с 
победа.

Съветници питат, 
администрацията отговаря
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След като бившата 
зам.-директорка на Нем-
ската гимназия Петя 
Петрова спечели конкур-
са за началник на Регио-
налното управление на 
образованието в Бургас, 
предстои близо 40 дирек-
тори с конкурси да защи-
тят постове в училищата 
на региона. Очаква се 
стартът на поредица кон-
курси за голяма част от 
елитните бургаски гимна-
зии, а и не само.

Преди всичко Петя 
Петрова трябва да си вле-
зе в правомощията. Слу-
хове от учителските сре-
ди казват, че това ще се 
случи в началото на дру-

гата седмица. А заемане-
то на поста да се бави е, 
че тя отработва предиз-
вестие в Немската. За-
познати твърдят, че пре-
дизвестие не е необходи-
мо, защото тя преминава 
на държавна служба. Де-
сетдневният срок за об-
жалване на конкурса 
свършва в петък. Очаква 
се новият Първи в бурга-
ското образование да 
встъпи в длъжност в по-
неделник, научи „Черно-
морски фар“.

Вероятно морални са 
ангажиментите на Петя 
Петрова към елитното 
училище, защото то е ед-
но от тези, на които ди-
ректорката Надежда Ра-
дева излиза в пенсия. А 

сега предстои и приемът.
Изпращането в заслу-

жен отпуск на директори-
те, навършили години за 
пенсия, а и изобщо хора-
та от просветните среди, 
е една от задачите, които 
министърът на образова-
нието академик Денков 
афишира като свой прио-
ритет още при встъпване-
то си в длъжност.

Нов е и начинът за про-
веждане на конкурса. На 
сайта на Просветното ми-
нистерство има за обсъж-
дане Наредба за провеж-
дане на конкурсите за ди-
ректори на училища. Но-
вото е това, че след до-
пускане по документи, 
кандидатите представят в 
писмен вид концепция за 
развитието на училището 
и ако тази концепция пре-
мине прага за допускане 
до защита, тогава авто-
рът й се явява на нейната 

защита. Последният етап 
е събеседване.

Нови директори това 
лято ще се търсят  за 
Френската гимназия на 
мястото на Радостина Ге-
оргиева. Математическа-
та гимназия (ППМГ „Акад. 
Никола Обрешков“), след 
като директорът Краси-
мир Стоянов почина, е с 
временно изпълняващ 
длъжността Соня Димо-
ва.

В едно от водещите ОУ-
та на Бургас - „Братя Ми-
ладинови“, за поста на 
Бочко Бочев, който 24 го-
дини бе начело на учили-
щето, също трябва да бъ-
де обявен конкурс.  

Още един доайен, кой-
то може да се похвали с 
успехите на училището, 
което оглавява - Коста 
Папазов, директор на 
Електрото (Професионал-
на гимназия по електро-

техника и електроника 
„Константин Фотинов“), 
излиза в пенсия. Профе-
сионалната гимназия по 
транспорт ще се раздели 
пък с Ирина Чавдарова – 
Пенкова.

За Вечерната гимназия 
и за техническата също 
трябва да бъдат обявени 
конкурси. Фотинка Вър-
гова, която стана дирек-
тор на Професионалната 
гимназия по туризъм, 
освободи мястото в Про-
фесионална техническа 
гимназия, така че сега 
там трябва временно из-
пълняващият да бъде за-
менен с титуляр.

Директори ще си търсят 
и училищата за квартали-
те. „Рудник“ и „Банево“, 
съответно „Св. Климент 
Охридски“ и „Иван Ва-
зов“, както и основното 
училище в несебърското 
село Оризаре.

Очаква се да бъде обя-
вен конкурс и за помо-
рийското СУ „Иван Ва-
зов“. В Айтос търсят ди-
ректор на ОУ „Атанас 
Манчев“.

В Българово Сребрин 
Сребрев също трябва да 
защити позицията си, за-
щото в момента е вре-
менно изпълняващ.

Със сигурност има и 
още училища, които „пла-
чат“ за своите директори. 
Проблемът е първо до-
колко ще има желаещи за 
директорските постове, 
които са от различен ма-
щаб и второ, каква част 
от тях ще успеят да по-
крият желанията с въз-
можностите си. 

Все още няма официал-
но обявен нито един кон-
курс за директор в Бурга-
ско. Най-вероятно това 
ще стане следващите ня-
колко седмици.

Около 40 училища „плачат“ за директори
Горещо лято за  
новия шеф на рУО

Гимназия „Свети Никола“ -  
ковачница на кадри в морската индустрия

Моменти от лагера във  ВВМУ – Варна

Мажоретният състав на бургаското морско училище



На 11 юни 2022 г., в Експози-
ционен център „Флора – Бур-
гас“ се проведе Заключител-
на конференция по проект № 
CB005.2.12.011  „ПОДОБРЯВА-
НЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛ-
НАТА СРЕДА В ОДРИН И АЙ-
ТОС“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИ-
ЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛ-
ГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014-2020.

Гости на събитието бяха д-р 
Юсуф Гюлер – заместник-ва-
лия и секретар на Специал-
на администрация - Одрин, 
проф. д-р Емел Гьоненч Гю-
лер - преподавател в Тракий-
ския университет - Одрин и 
студенти от Тракийския уни-
верситет. Гостите от Републи-
ка Турция посрещнаха Васил 
Едрев - кмет на община Ай-
тос, преподаватели и учени-
ци от СУ „Никола Вапцаров“ 
и клуб „Екотайм“ при СУ „Хр. 
Ботев“ гр. Айтос. 

Конференцията започна 
нетрадиционно - с видео от 
морския бряг и с послание на 
състезателите по спортна ак-
робатика от СКА "Орел" - Ай-
тос към младите хора да па-
зят чисти красивите природ-
ни дадености на България. 
Кметът на община Айтос Ва-
сил Едрев даде официалния 
старт, като посочи мотивите 
за реализиране на съвмест-
ния проект и ползите за жите-
лите на община Айтос и про-
винция Одрин.

„С този проект показахме 
как местните власти, обединя-
вайки капацитета и усилията 
си могат да работят в полза на 
обществото. Това е идеята на 
проекта. Гражданите на Айтос 
и Провинция Одрин искат да 
живеят в по-чисти и по-зеле-
ни селища. Искат поддържа-
ни паркове, градини и по-до-
бра градска среда, в която да 
живеят и да отглеждат своите 

деца. Всички знаем, че среда-
та на живот става все по-опре-
деляща за избора на младите 
хора. Изпълняваме тези про-
екти не самоцелно, а за да от-
говорим на потребностите на 
гражданите“ - каза още кме-
тът на Община Айтос.

Д-р Юсуф Гюлер - замест-
ник валия и секретар на Спе-
циална администрация Од-
рин, която е водещ партньор 
на проекта, подчерта значе-
нието на съвместните проек-

ти за справянето с глобални-
ят проблем – замърсяването 
на околната среда. 

„Проблемите, свързани с 
околната среда са много и мо-
гат да се обсъждат дълго. Най-
често чуваме за глобалното 
затопляне, но съществуват 
още редица рискове. Напри-
мер, масовото обезлесяване, 
което води до природни ката-
клизми. Замърсяването на мо-
ретата и океаните с пластма-
са, изчезването на животин-
ски и растителни видове, из-
разходването на природни-

те ресурси и още много дру-
ги са заплахите към природа-
та. Чрез опазването и поддър-
жането на чиста природа, ние 
правим Земята по-добро мяс-
то за живеене не само за нас, 
но и за милионите хора, които 
ще населяват планетата след 
нас“ каза още г-н Гюлер.

Резултатите от изпълнени-
ето на дейностите по проек-
та бяха презентирани от еки-
пите на проекта. Модератори-
те Севинч Алиева, Гюлсум Фе-
имова и Татяна Йотова орга-
низираха атрактивна и инте-

ресна за младите участници в 
събитието програма с беседи, 
игри, песни и занимания. Ня-
маше езикова бариера - мла-
дежите общуваха еднакво до-
бре на български, английски и 
турски език. 

Изключителен интерес пре-
дизвика задачата за изработ-
ване на апликации от естест-
вени материали по двойки, с 
по един представител от Ай-
тос и Одрин. С много въобра-
жение и творческо вдъхнове-
ние, от природните материа-
ли, събрани в морската гради-
на, двойките изработиха идей-
ни апликации с послания за 
чиста околна среда.

Събитието продължи на 12 
юни в Градската градина Ай-
тос с класиране на най-до-
брите апликации, удостоени с 
еконагради. Победителите се 
включиха в друга екоигра, този 
път със задачата да търсят 
животворната "Капка" вода, с 
идеята да бъде опазено водно-
то богатство на планетата. 

Младежите от Айтос и Од-
рин получиха сертификати за 
участието си в проекта, гра-
моти и много изненади от до-
макините. Последваха още те-
матични игри и песни на прия-
телството - на български и тур-
ски език. От името на всич-
ки, участвали в проекта, беше 
приета Декларация за опазва-
не на природата от двете стра-
ни на границата. 

Основната цел на проекта е 
промяна на екологично мисле-
не, поведение и начин на жи-
вот, ролята и отговорността на 
всеки човек към природната 
среда и нейното опазване.

С бели гълъби младежите от 
двете общини отправиха сво-
ето послание: „Усмихни се, 
Земя - бъдещето ти е в сигур-
ни ръце” 

Проектът е съфинансиран 
от ЕС чрез програмата за 
ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП Бълга-
рия-Турция 2014-2020
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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„Усмихни се, Земя - бъдещето ти е в сигурни ръце!”
Заключителна конференция на Община Айтос по проект № CB005.2.12.011 

„Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“ по програмата 
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Кметът Васил Едрев и д-р Юсуф Гюлер изразиха готов-
ност за нов съвместен проект на Айтос и Одрин Посрещане на партньорите от Одрин

Кметът с послание към младите хора за опазване чистотата на околната среда
Резултатите от проекта - презентация на Нур-

серен Хайрула - ст. експерт Община Айтос

Те намериха "Капката"...

Клуб „Екотайм“, СУ „Хр. Ботев“ - Айтос с модера-
торите Севинч Алиева и Татяна ЙотоваУчастниците в заключителната конференция - Градската градина в Айтос

За чиста природа! Екипите по проекта от Айтос и Одрин



ректора Пенка Кирязова за 
съдействието и за доброто 
партньорство през годините. 
Съдия Дучева обяви и класи-
рането, което видимо раз-
вълнува младата публика. На 
първо място сред участници-
те от ХІ а, комисията поста-
ви Елиф Рахим Ереджеб, вто-

рото беше за Еда Джошкун 
Сабри, а третото - за Ивай-
ло Несторов Петров. Най-
добрите презентации в ХІ б 
бяха на Есма Билял Шабан - 
І място, на Бранимир Арсе-
ниев Андонов - ІІ място, и на 
Кристияна Неделчева Нико-
лова - ІІІ място.

Кметът Васил Едрев поз-
драви участниците и подчер-
та необходимостта младите 
хора да имат правна култура 
и да познават основния за-
кон на РБ. Заедно със съдия 
Дучева, градоначалникът 
връчи наградите на победи-
телите в конкурса за презен-
тация - ваучери за книги, а на 
всички участници - Грамота 
и Конституция на РБ.

Съдия Мария Дучева по-
ощри интереса на ученици-
те към темата и към съдеб-
ната институция като цяло, 
с надежда, добрата съвмест-
на работа на РС-Айтос и СУ 
"Христо Ботев" по образова-
телната програма да продъл-
жи и през следващата учеб-
на година. "Ще ви предложим 
нови интересни теми. А през 
лятото почивайте, събирайте 
сили и весела ваканция!", по-
жела на единадесетокласни-
ците, съдия Дучева.

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Районен съд - Айтос и СУ „Христо Ботев“ финализираха 

шеста партньорска година с презентации за Конституцията
По Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

НЧ „Васил Левски 1869” 
– Айтос, с подкрепата на 
Община Айтос и Постоян-
ната комисия по образова-
ние и култура към Общин-
ски съвет - Айтос, органи-
зира интересна инициати-
ва - „ЛЯТО В БИБЛИОТЕ-
КАТА 2022”, предназначена 
за най-малките - за децата 
от 8 до 11 години.

На старта на инициатива-
та на 20 юни, малчуганите 
попаднаха във вълнуващия 
свят на книгите, творчество-
то, забавлението, общува-
нето и новите приятелства, 
видя обективът на НП. До 1 
юли читалищната библиоте-
ка ще бъде част от различ-
ната детска ваканция. А уси-
лията на читалищните дейци 
и родителите ще бъдат насо-

чени към интереса на де-
цата към книгите.

Идеята е да се комби-
нират четене и забавле-
ния. Залага се на четене-
то чрез преживяване, и 
на игровия подход, с кои-
то да се предизвикат уди-
влението на децата към 
света. Защото това е, ко-
ето впечатлява в ранна 
детска възраст, и се за-
помня. 

Интересът към иници-
ативата е голям - децата 
препълниха читалнята на 
библиотеката още в пър-
вия ден. За преживява-
нията на малчуганите там 
са осигурени много книги 
и настолни игри, подходя-
щи за възрастта им.

НП

П   О   К   А   Н   А
Уважаеми  дами  и  господа  общински  съ-

ветници,
Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на ос-

нование чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, 
т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ТРИ-
ДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съ-
вет Айтос, което ще се проведе на 29.06.2022 г. /
сряда/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общи-
на Айтос,  при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-183/21.06.2022 

г. от Красимир Енчев – председател на Общински 
съвет Айтос, относно разглеждане на Предложе-
ние с вх.№ ОбС-143/05.05.2022 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно избиране на пред-
ставители на Община Айтос в Съвета на директори-
те на „Индустриален и бизнес парк-Айтос“ АД.

2. Предложение с вх.№ ОбС-177/20.06.2022 
г. от Красимир Енчев – председател на Общин-
ски съвет Айтос, относно отчет за дейността на 
Общинско търговско дружество „ГЕНГЕР” ЕООД, 
гр.Айтос за 2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/16.06.2022 
г. от Красимир Енчев – председател на Общински 
съвет Айтос, относно даване съгласие за изработ-
ването на ПУП – Парцеларен план за обект на тех-
ническата инфраструктура извън границите на на-
селените места.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/10.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но прекратяване на разрешително за ползване 
на воден обект  язовир „Суатя“, съставляващ по-
землен имот № 000036 с площ 30,462 дка, нахо-
дящ се в землището на  с. Чукарка, община Ай-
тос, област Бургас.  

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/14.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
удължаване срока за предоставяне на интегрирани 
здравно-социални услуги от общ икономически ин-
терес по договор BG05M9OP001-6.002-0151-С01 
''Патронажна грижа + в община Айтос''. 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/14.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 

приемане на годишен план за развитие на социал-
ните услуги  за 2023 г. на община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/20.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относ-
но учредяване на безвъзмездно право на упра-
вление на част от недвижим имот – частна об-
щинска собственост, представляваща три поме-
щения с обща площ 65 кв.м, част от четвърти 
етаж на административна сграда, находяща се на 
ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 
по плана на  гр.Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-180/20.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно даване на съгласие за отдаване под наем/
аренда на имот с идентификатор 49477.122.3, с 
площ 266,551 дка, находящ се в землището на 
с.Мъглен.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-182/20.06.2022 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно 
определяне на земеделски земи от общинският по-
землен фонд, които ще се отдават под наем.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-178
/20.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно даване на съгласие за учредяване 
право на пристрояване за изграждане на „Прис-
тройка на жилищна сграда” в УПИ ІІ-3420 кв.201 по 
плана гр. Айтос с административен адрес: гр.Айтос, 
ул.”Шипка” №26.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-181
/20.06.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на 
Община Айтос, относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Айтос и физическо лице 
в УПИ І-2166, кв.48 „Г“ по плана на гр. Айтос, с ад-
рес: гр.Айтос, ул.“Иван Карагеоргиев“№1.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-175
/17.06.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно даване на разрешение за изработ-
ване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен 
план - план за регулация и застрояване) за позем-
лен имот с идентификатор 00151.490.34, м. „Кара 
Пелит”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

13. Питания.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

Изключително интересни и богати на фа-
кти мултимедийни презентации, на тема 
"Конституцията на Република България" 
представиха ученици от ХІ а и ХІ б класове 
на СУ "Христо Ботев", в Заседателната зала 
на Община Айтос на 22 юни. Инициативата е 
на Районен съд - Айтос, и се проведе в рам-
ките на Образователната програма на ВСС 
и МОН „Съдебната власт – информиран из-
бор и гражданско доверие. Отворени съди-
лища и прокуратури“, която айтоската съдеб-
на институция реализира за поредна, шеста 
година, в партньорство със СУ "Христо Бо-
тев" - Айтос.

Събитието беше заключително за учебната 
2021/2022 година и имаше за цел да предста-
ви пред магистрати, учители и ученици най-
добрите разработки, участвали в конкурса, 
организиран специално ХІ-те класове. Гост 
на заключителния етап беше кметът на об-
щина Айтос Васил Едрев.

Председателят на Районен съд - Айтос, съ-
дия Мария Дучева представи 29-имата учас-
тници в конкурса, както и оценяващата ко-
мисия с председател съдия Ивайло Кънев и 
представители на Районния съд и училище-
то. Съдия Дучева посочи добрите резултати 
и интереса на няколко випуска към шестго-
дишната съвместната работа на съда и учи-
лището. Председателят на Районен съд - Ай-
тос благодари на кмета Васил Едрев и на ди-

Председателят на РС-Айтос съдия 
Мария Дучева

Елиф от ХІ а грабна 
първата награда

Кметът поздрави участниците и им връчи награди 

Есма беше най-добра 
сред участниците от ХІ б

Вълшебно лято за айтоските 
малчугани в библиотеката



Най-малкият потомък на Ва-
сил Левски, от рода Караивано-
ви, носи името Васил. Тази годи-
на завършва VІІІ клас в Карлово. 
Заедно с баща си Стефан Кара-
иванов, тийнейджърът беше на 
среща с айтозлии във Военния 
клуб, за да представят послед-
ното издание на книгата на друг 
представител на рода - д-р Пе-
тър Караиванов “Васил Левски, 
по спомените на Васил Караива-
нов - първи братовчед на Апос-
тола”. Стефан Караиванов има и 
дъщеря - Марияна Караиванова, 
която догодина ще бъде абитури-
ентка, научи още НП. 

Книгата, която син и баща Ка-
раиванови представиха в Айтос, 
е съкратено и преработено из-
дание на първата книга на Пе-
тър Караиванов със същото за-
главие, този път - адаптирано за 
деца и ученици.

Благодарим на Стефан Кара-
иванов, който с желание се съ-
гласи да разкаже пред НП по-
вече за рода на Левски по май-
чина линия, за живота на по-
томците му сега, и за бъдещи-
те си проекти, свързани с попу-
ляризиране на живота и делото 
на Апостола.

- Г-н Караиванов, кой е Ва-
сил Караиванов и каква е 
връзката му с Левски?

- Бащата на Васил Караива-
нов - Генчо Караиванов, и май-
ката на Левски - Гина Караива-
нова са брат и сестра. Васил 
Караиванов е първи братовчед 
на Левски. А авторът  на книга-
та - Петър Караиванов, е един 
от тримата синове на Васил Ка-
раиванов.

- Каква е ролята на Васил 
Караиванов в революцион-
ния комитет?

- Той е касиер на Карловския 
революционен комитет. След 
смъртта на баща си поема уп-
равлението на известния за 
времето си в Карлово - Кара-
иванов хан - бил е разположен 
срещу къщата на Левски. Там са 
се провеждали заседанията на 
местния революционен комитет. 
При подготовката на Априлското 
въстание за среща с Васил Ка-
раиванов там са отсядали Геор-
ги Бенковски, Тодор Каблешков 
и Панайот Волов. След Осво-
бождението, Васил Караиванов 
е избран за кмет на Карлово. 
Той е и първият демократично 
избран кмет в България.

- Кажете ни повече за авто-
ра на книгата, за Петър Кара-
иванов? Той ли издава споме-
ните за Левски?

- Както вече споменах, авто-
рът на книгата се казва Петър 
Караиванов, един от тримата 
синове на Васил Караиванов. 
Другите двама са Георги - най-
големия, средния е Стефан- моят 
дядо, на когото съм кръстен, и 
Петър е най малкият от тях.

- Т.е. Петър Караиванов е 
Ваш чичо?

- Да, мой чичо, брат на дядо 
ми. Той по принцип е доктор, до-
цент ортопед. Стига до звание-
то доцент. Има успешна практи-
ка в София. Той по принцип жи-
вее в София, повечето време от 
своя живот. Но е роден в същата 
къща, в която ние в момента жи-
веем в Карлово. В същата къща, 
в която ние живеем, са родени 
тримата братя. Живял е там из-
вестно време и след това завър-
шил висше образование и оста-
нал в София.

- Каква специалност за-
вършва?

- Завършва медицина, има 
специализация в чужбина. И в 
един момент, когато баща му Ва-
сил Караиванов вече е в напред-
нала възраст, той решава, че ще 
е много ценно да събере негови-
те спомени. Бил е на около 20-
21 години, когато започва да съ-
бира спомените на Васил Кара-
иванов, който живее до 1933 г. 
Ако не се лъжа, починал е на 86 
години. Така че Петър има въз-
можността, между своите 18 и 
27 години да натрупа с баща си 
доста разговори, които запис-
ва в своите спомени. Записва 
разказите му, какво да правили 
с Левски заедно, как са водели 
своите революционни дела, как 
в Караивановия хан са се съби-
рали с другите приятели-сърат-
ници. Васил Караиванов е раз-
казвал и за другите апостоли, 

идвали за подготовката на Ап-
рилското въстание. Затова са 
му казвали Ханът на апостоли-
те, тъй като освен Левски, там 
са идвали и Бенковски, Каблеш-
ков, Волов.

- Има ли спомен за този хан 
в Карлово?

- Има един камък и аз напра-
вих билборд отзад, на който е 
изобразен ханът, така, както е 
изглеждал. Тъй като темата му 
става много близка, освен тези 
спомени, които чува от баща си 
и записва, Петър започва да съ-
бира всякакви документи, мате-
риали, архиви за Левски. Съби-
ра всякакви записки и докумен-
ти от своето време, които по 
един или друг начин са свърза-
ни с Левски и с Карловския ре-
волюционен комитет.

- В хана ли е създаден тай-
ният революционен коми-
тет?

- Организират го в местността 
Млати Шумка край Карлово. Там 
се събират освен Васил Левски 
са Васил Караиванов, Никола 
Гичев, Петър Попов, Васил Плат-
наров, Стефан Странски и дру-
ги. Към тях се присъединяват и 
други карловци. И колкото да е 
жалко, няма и една табелка, ко-
ято да показва историческата 
стойност на това място.

- Къде се намира това мяс-
то?

- Извън града е, има черен път 
до там - но пътят е хубав и лесно 
се стига с автомобил. Там има 
един камък, на който пише кои 
са основателите на комитета. 
Васил Караиванов е негов каси-
ер, тъй като е най-доверен човек 
и най- близък на Левски - човек, 
на който най може да се вярва. 
Петър Караиванов събрал доку-
менти, които документират спо-
мените на баща му. И започва да 
пише книгата. Затова казвам, че 
тази книга е най- вярната книга, 
тъй като той я пише близо поло-
вин век, без никакви литератур-
ни съчинения. Тази книга вижда 
бял свят за първи път чак през 
1987 година.

- Издава я приживе?
- Написал я, но не я издава 

лично. Прави го едно издател-
ство в ония години. Пазя един 
екземпляр от първата ориги-
нална книга, издадена преди 
смъртта му.

- Как се е разпространя-
вала?

- По книжарници, около 10 
хил. бройки е бил тиражът. 

- Съвпада ли с издаването 
на първата оригинална кни-
га със спомени с годишнина 
на Левски?

- Съвпада с честването на 150 
години от рождението на Лев-
ски. Говорим за 1987 г. Книгата 
излиза по този повод. Не зная 
след колко години се изчерпва, 
но в един момент книгата изчез-
ва. И дълги години я няма. До-
като, аз през 2013 г. реших, че 
е срамота тази книга да я няма 
на пазара. И тогава направи-
хме първото издание на книга-
та- беше 2013 г.

-Как беше преиздадена - 
едно към едно?

- Абсолютно - едно към едно. 
От тогава всяка година правя 
по едно издаване. Аз издавам 
по хиляда книги на година, кое-
то, оказа се, не е малък тираж. 
Като се стремя всяка година, да 
внеса нещо лично. Ако първата 
година беше скромно издание, 
не особено голям формат, вто-
рата година форматът беше мал-
ко по-голям, после я издадохме 
с твърди корици, по-късно - и в 
двата варианта, последва изда-
ние на луксозна хартия. А тази 
година направихме специално 
издание за децата.

Последното издание на “го-
лямата книга” беше през 2020 г. 
През 2017 г. направихме две из-
дания - с мека и с твърда корица, 
когато се честваха 180 години 
от рождението на Левски. След 
това направих един нов вариант 
на книгата, представихме я в Ай-
тос през  2020 г. - един съкратен 
вариант на голямата книга- без 
строго научните теми. Защото в 
книгата има разработки, които 
са за историци, а не за обикно-
вения читател.

И вече през 2020 г. направих 
едно ново издание, пак на го-
лямата книга, което посветих 
на Караивановия род, не на по-

следно място - на моя прадядо 
Васил Караиванов. 

- Имате ли спомен от дядо 
си - Стефан Караиванов, един 
от синовете на Васил Караи-
ванов?

- Съдбата на моя дядо Стефан 
Караиванов е незавидна. Бил е 
адвокат, във Франция е завър-
шил - Сорбоната, депутат е в 25-о 
НС. И когато идва 9 септември 

е убит с принц Кирил, с Богдан 
Филов, осъден от Народния съд. 
Макар че няма никаква вина, ос-
вен че е бил по това време де-
путат в парламента. На 2 фев-
руари, той е убит заедно с дру-
гите легендарни личности. Бил 
е на 39 години. Баба ми остава 
вдовица с две деца - леля ми на 
три годинки, баща ми – на една. 
Случи се, че отдолу на книгата 
написах посвещение „Не на по-
следно място, на баща ми Васил 
Караиванов, да е жив и здрав”, 
Той след два месеца, има-няма 
почина, но успя да види книга-
та и много се зарадва. 

- Правилно ли разбрах - в 
рода, мъжете сте през един 
Стефан, през един - Васил?

 - Да. Моят баща Васил Ка-
раиванов е внук на този Ва-
сил Караиванов. Моят син Ва-
сил Караиванов е внук на баща 
ми Васил. 

- В годините издателската 
Ви дейност не спира?

- Направихме последното из-
дание на тази книга и 2021 г., на-
правих и едно издание за деца-
та подобно на това, което пред-
ставяме в Айтос. Това е малко 
по- разширено. Заради това, че 
баща ми почина, майка ми вле-
зе в болница, едва я спасихме 
от ковид, беше в реанимация. 
по това време и аз бях в болни-
ца. Стана така, че в един и същи 
момент и тримата се разболях-
ме - аз в Карлово, те в София. 
Объркаха се нещата. И тогава 
казах, че цялото това детско из-
дание, което направих през 2021 
г. - хиляда книги, ще ги раздам 
благотворително. И така и на-
правих. Раздадох ги на болници, 
на училища, на общини. Цялото 
това издание го подарих безвъз-
мездно, не че не съм подарявал 
и другата книги. 

- Колко книги сте издали 
дотук?

- Бях в едно предаване при 
Шкумбата и си говорихме. И 

долу-горе сметнахме, че досе-
га съм издал около 9 хил. кни-
ги и съм подарил над 3 хил. Не 
го правя за пари. Правя го за 
рода, с желанието да се говори 
за Левски. Да говорим за Лев-
ски истината от първо лице, за-
щото последните години се го-
ворят глупости. Така че целия 
тираж го подарих, реших отно-
во да издадем книжката, в коя-

то вкарах още някои неща - на 
Левски родословието и други ис-
торийки. Книжката е сбит вари-
ант на голямата книга. Не си поз-
волявам да преиначавам думите 
на Петър Караиванов. Стилът е 
книжовен, езикът не е архаичен 
и е разбираем за децата. Изда-
нието е много хубаво, с чудес-
ни илюстрации, някои от тях са 
от деца. Ще има и друго такова 
издание, защото половиния ти-
раж съм подарил. Говорил съм 
с карловски учители по рисува-
не, техните деца да направят ри-
сунки на Левски, за да влязат в 
новото издание. 

- Какво се случи с богатия 
архив на Петър Караиванов? 

- Този архив, по който той 
написа книгата, изчезна вдън 
земя. Той нямаше наследни-
ци, нямаше деца, жена му по-
чина преди него. Живееше на 
Орлов мост, в един хубав апар-
тамент, имаше старинна биб-
лиотека, препълнена със стари 
книги, архиви, документи. След 
като почина, един негов съсед 
се самонастани и завзе апар-
тамента. И не можахме да на-
правим нищо, водихме дела, 
обаче явно той имаше по-сил-
ни позиции. Помолихме поне да 
ни върне архива, защото апар-
тамент се купува и продава, но 
архивът е безценен за Бълга-
рия и за нашата история. Но и 
с това не можахме да се пребо-
рим. Надявам се поне да е да-
рен, макар че чух, че в чували 
са го събрали и са го захвърли-
ли в мазе или в таван, не зная. 
После, в някои вестници виждах 
статии за Левски, на които пи-
шеше “Из архива на Петър Ка-
раиванов”. Дали е ползван този 
архив, или са ползвали книгата 
не мога да кажа. По-скоро съм 
склонен да вярвам, че са от кни-
гата. Защото през цялото това 
време, откакто издавам книга-
та, и във всички интервюта ви-
наги говоря за този архив. С на-

деждата, да се обади някой и да 
каже, че знае къде е. Но досе-
га това не е станало. Искам да 
отида на това място, но с пред-
ставител на Министерството на 
културата, например. 

- По какъв начин този човек 
придоби собствеността? 

- Не мога да ти кажа, със сил-
ни връзки най-вероятно. Завзе 
апартамента, самонастани се, 
влезе и няма мърдане. Апарта-
ментът не е важен, архивът е ва-
жен за нас. 

-Има ли друг от рода, които 
издава книги и търси “следи-
те” на Левски?

- Като цяло, друг не е писал 
за Левски, освен Петър Караи-
ванов. И никой от хората от на-
шия род не са се захващали с 
това. Даже в началото аз тър-
пях упреци, критики, че се зах-
ващам за една кауза пердута. 
Но реших, че ще рискувам. Даже 
баща ми беше скептично настро-
ен в началото. Но в един момент 
се получиха нещата. Леко, бав-
ничко, но като започнах да пра-
вя представяне в цялата стра-
на, се видя че към тази книга 
има страхотен интерес. Защо-
то написаното в нея е от първа 
ръка. Разказвачът е човек, кой-
то е бил в тези събития през ця-
лото време. 

- Да разбираме ли, че Петър 
Караиванов не е писател, а 
по-скоро документалист?

- Да, и лекар. Той самият при-
знава, че е събрал фактите и ги 
поднася такива каквито са, без 
излишния шум на вестникарски 
изяви, без някакви претенции. 
Поднася фактите такива какви-
то са. Така както са се случили 
в действителност нещата. Напи-
сал е факти от историята.

-Живеят ли в Карлово дру-
ги наследници на Левски?

- Да, има. Караивановият род 
не е малък. Моят прапрадядо 
Генчо и на Левски майка му Гина 
имат още четирима-петима бра-

тя и сестри, мисля че са общо се-
дем деца. Така, че поне още две 
фамилии живеят в Карлово. 

- Събирате ли се? Говори-
те ли си?

- Да, виждаме се често. Но 
другите са из цяла България и 
почти нямам с тях връзка. Но 
специално, от тези в Карлово, 
само ние запазваме фамили-
ята Караиванови. Защото сме 
мъжки рожби. Петър Караива-
нов няма деца, големият брат 
Георги има деца, единият живе-
еше във Франция, а другият - в 
България. Така че в София има-
ме родственици по тази линия. 
Като цяло сме това, говоря за 
Караивановия род. Има и друга 
линия - на Яна. Но ние от този 
род, поне които сме в Карлово, 
се виждаме редовно, обменяме 
информация. 

- Как посрещате дати-
те 19-и февруари, 18-и юли? 
Какво се случва в Карлово?

- За мен специално най-ва-
жното тогава е посещението 
на гроба на майката на Левски, 
Гина Караиванова.

- Къде е погребана тя?
- Тя е погребана до една църк-

ва в Карлово, „Св. Николай“ се 
казва. По-точно - не е погреба-
на там, а там е преместен гро-
бът й, до паметника на Левски е. 
Вляво от църквата е препогре-
бана, ако трябва да съм точен. 
Там се ходи винаги на тези две 
дати, защото това е майката на 
най- великия син на България. И 
за нас това е най- важното мяс-
то. Защото ние сме род. На гро-
ба й пише - Гина Кунчева - Ка-
раиванова, макар че тя по мъж 
е Кунчева, а по баща Караива-
нова. Това се е дължало на фа-
кта, че нашият род е бил по- из-
вестен и заможен, и с по- голямо 
влияние в Карово. И са ги зна-
ели като Караивановите.  И за 
нас този момент е най- важни-
ят. Аз, специално, на 18-и февру-
ари отивам на това място, успя-
вам да отида и до музея, а след 
това вкъщи цял ден имаме гос-
ти. От цялата страна идват при-
ятели, познати, историци, жур-
налисти. Давам интервюта за 
медии. Вратата ми е отворена 
и чакам гости. 

- Имали ли сте идея да въз-
родите Караивановия хан? 

- Няма как, защото навреме-
то, още през 1956/57 година е 
съборен ханът. За да направят 
едни грозни блокове. Предста-
вяте ли си каква диващина е да 
събориш паметник на култура-
та, в който е кипяла историята. 
За да построиш един блок на че-
тири етажа.  

Но Вие сте първите, които 
ще научите новината. На 1-ви 
юли откривам галерия, в наша-
та къща, в едно помещение, ко-
ето гледа към улицата и на кое-
то направихме ремонт. Галерия 
с книги и картини за Левски. Го-
воря за нашите книги и картини 
от местни карловски художници, 
но в оригнал. На 1-ви юли го от-
кривам, официално.

Това ще бъде частна галерия - 
само за Левски. И тя ще се каз-
ва „Караиванов хан“.  Галерия 
„Караиванов хан“ - ще има ви-
нил с картина на хана. Така че 
на 1-ви юли ви чакам в Карлово. 
Специален гост ще бъде Шкум-
бата, в процес сме да догово-
рим идването на Хайгашот Ага-
сян, с който сме стари прияте-
ли - така ще бъде и човек от Ай-
тос. И другата новина е, че за-
почвам да снимам филм за Лев-
ски, документален филм. Защо-
то ми омръзна нашата книга да я 
ползват постоянно за други фил-
ми и материали. И то да се ци-
тира дословно... 

- Как точно го замисляте?
- Ще има възстановки във 

филма с актьори. Правят се за 
Левски много филми, но някои 
от тях са доста изопачени. А в 
някои ползват нашите данни от 
книгата, и то в прав текст ги ци-
тират. И без да казва никой, че 
това е от книгата на Петър Ка-
раиванов, или поне в края на на-
пишат откъде са ползваните ма-
териали. Защото аз знам какво 
пише в книгата и те знаят много 
добре, а сега вече цитират ма-
сово Петър Караиванов. И зато-
ва вече мисли за сценарий, за 
режисура. остана да намерим и 
част от финансирането - няма да 
е чак толкова скъпо. Мисля, че 
за тази цел винаги има хора, ко-
ито са готови да помогнат. Така 
че този филм ще го направя за 
150 години от обесването на Лев-
ски. И може да направим първа-
та прожекция в Айтос.

НП  

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Стефан Караиванов: Снимам филм за 
Левски, ще го представя първо в Айтос

Потомъкът на Апостола 
открива галерия „Караиванов 
хан“ в Карлово на 1 юли 

Стефан Караиванов - потомък на Васил Караиванов - пър-
ви братовчед на Левски

Най-малкият наследник 
на Караивановия род - ос-
мокласникът Васил

Депутатът от XXV Народно събрание Стефан 
Караиванов е осъденна смърт от народната 
власт и разстрелян на 1 февруари 1945 г.

Стефан Караиванов донесе в Айтос всич-
ки издания, което е посветил на Левски

Последното издание по 
спомени на Васил Караива-
нов, адаптирано за деца.
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Представиха „Как цар Генгер стигна  

до истината“ във Военния клуб

На 20 юни в препълнената 
зала на Военен клуб - Айтос 
младите актьори от Школата 
за слово, мелодия, театър на 
Средно училище "Христо Бо-
тев" - Айтос, с ръководител Та-
тяна Йотова, представиха една 
авторска постановка на Йото-
ва с местен привкус и със за-
главие "Как цар Генгер стигна 
до истината?" 

Как ли? Като отвори "цар-
ското" си сърце за хората от 
царство Астрагалия и осъз-
на смисъла на думите прия-
телство, подкрепа, съпричаст-
ност...

"...Всеки е роден да върши 
добрини. Царю, ти стигна до 
истината за своето царство, 
за нашето царство Астрагалия, 
защото беше сред хората..." с 
тези думи Шутът се обърна към 
цар Генгер, а той от своя стра-
на му благодари, че му е помог-
нал да стигне до истината.

Пиесата се игра пред стоти-
ци деца и младежи, които съ-
преживяваха случващото се 

на сцената, подкрепяха добри-
те постъпки с аплодисменти, а 
не толкова добрите - "осъжда-
ха" с мълчание. Много музика 
и танци разчупиха интересна-
та сюжетна линия. Актьорите 
показаха не само отлично сце-
нично поведение, но и плас-
тичност. Костюмите и декори-
те бяха саморъчно изработе-
ни - характерни, ярки и под-

силващи сценичното присъст-
вие на героите.

Авторската музика на поста-
новката, режисурата и сцено-
графията също са на Татяна 
Йотова, чудесният творчески 
замисъл открои блестящата 
игра на актьорите. На финала 
доброто възтържествува и вди-
гна на крак залата.

НП

Лазарина ЯНчеВа, 
преподавател в СУ 
"Христо Ботев"-айтос. 

През учебната 2021/2022 годи-
на СУ „Христо Ботев“ участва в 
Националната програма „Изу-
чаване и съхраняване на тра-
дициите и историята на българ-
ската армия“ със своя печелен 
проект „Една армия, една дру-
жина, един град”. 

Програмата даде възможност 
за реализиране на приемстве-
ност в областта на гражданско-
то образование и патриотично-
то възпитание на подрастващи-
те, както и за провеждане на 
дейности, свързани със съхра-
няването на историческата па-
мет на националните традиции, 
култура и българската армия. 
Акцент в проекта беше стиму-
лиране на творчеството и креа-
тивността на учениците чрез ак-
тивна проучвателна работа, коя-
то ще превърне традиционното 
образование в по- интересна и 
привлекателна среда за подра-
стващите, както и взаимодейст-
вие между ученици, учители, ро-
дители, културни и обществени 
институции

Дейностите по проекта бяха 
свързани с проучване на исто-
рията на 11 Айтоска дружина, 
участвала в Сръбско-българска-
та война, обособяване на кът, 
посветен на историята на 11 Ай-
тоска дружина, славните победи 
на Българската армия. 

„Една армия, една дружина, 
един град“ е името на къта в 
СУ „Христо Ботев“, град Айтос, 
База 2, където се обучават уче-
ниците от VIII до XII клас. При-

лежно оформен и подреден, той 
показва славата на Българската 
армия и 11-а Айтоска дружина, 
участвала в Сръбско-българска-
та война. Освен всички матери-
али, събрани по време на изсле-
дователската дейност на учени-
ците, са изложени и такива за 
героизма и славата на Българ-
ската армия. 

Специално място в нашия кът 
е отредено на макети на воен-
ни униформи, копия на символи 
на славата (медали, военни па-
метници, бойни знамена), изра-
ботени от ученици. 

Почетният плакет „Бъди вой-
ник“ и Поздравителният адрес, 
специален подарък за VI уче-
нически гвардейски отряд и за 
СУ „Христо Ботев“ от Министер-
ство на отбраната, също ще мо-
гат да бъдат видени сред всич-
ки останали материали.

И ето така всеки, който по-
глежда към нашия кът, да носи 
вече база знания в себе си, а 
историческата памет е визуали-

зирана с всички изложени ма-
териали от проекти, конкурси и 
състезания.

На 21 юни във Военен клуб – 
Айтос се поведе финалната част 
на проекта , в която участници-
те презентираха своите матери-
али, свързани с Македоно- Од-
ринското революционно дви-
жение, Първата световна вой-
на и битката при Дойран, воен-
ни паметниците в България, бой-
ни знамена. Домакинът и парт-
ньор в Проекта, господин Иван 
Иларев, изнесе вълнуващи фа-
кти от историята на Дойран, от 
израждането на паметника на 
загиналите айтоски воини и зав-
ладя вниманието на учениците 
със своите разкази с обещани-
ето за бъдещи съвместни дей-
ности. Специална благодарност 
и към директора на СУ „Христо 
Ботев” – госпожа Пенка Кирязо-
ва, която винаги застава до ини-
циативите на училището, насър-
чавайки духовното и патриотич-
но възпитание.

Айтоската поетеса с ки-
тара Татяна Йотова отно-
во е фаворит на национа-
лен литературен конкурс - 
този път за непубликувана 
поезия за деца “Стоян Дри-
нов” 2022, организиран от 
Община Панагюрище и Об-
щинска библиотека “Стоян 
Дринов”. 

Началото на конкурса е 
свързано с Решение №287 
от 1995 г. на Общински съ-
вет – Панагюрище, библи-
отеката да носи името на 
детския писател-класик 
(Стоян Дринов). Татяна 
участва в анонимния кон-
курс с две нови свои сти-
хотворения - „Хлапашко“ и 
„Приключение с Изкуство“. 
Наградата й беше връчена 
на 10 юни 2022 г. в Общин-
ска библиотека “Стоян Дри-
нов”- Панагюрище.

Своето име в историята 
на конкурса вписва и оби-
чаната детска поетеса Леда 
Милева, председател на 
журито през 2000 година.

НП

Татяна Йотова с първа награда от 
конкурса „Стоян Дринов“ - Панагюрище

НЧ Васил Левски 1869” - Айтос
о р г а н и з и р а

Лятна танцова академия

Успешно премиерно представление за младите 
актьори от Школата на Татяна Йотова

СУ „Христо Ботев“ с уникален 
проект за историята на  
11-а Айтоска дружина 

Визуализираха историята с кът „една армия, 
една дружина, един град“ в База 2 на училището
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В местността Месари, 
която е разположена на 
около 2 км от центъра 
на Стария град, попада 
част от извънградската 
територия на древната 
Аполония Понтийска, а 
в резултат на проекта 
са открити останки от 
сгради, гробови съоръ-
жения, обредни огнища 
и добре оформен път от 
V-IV в. пр. Хр.

За периода 2011-2021 
г. в изпълнение на Бъл-
гаро-френски научно 
изследователски про-
ект „Аполония – некро-
пол и територия“ меж-
ду Националния архе-
ологически институт с 
музей (НАИМ) при БАН 
и музея „Лувър“ с ръко-
водители доц. д-р Кръс-
тина Панайотова и д-р 
Александър Баралис са 

проведени археологи-
чески проучвания в три 
сектора, обозначени 
като Месарите 2, 4, 6. 

Секторите са лока-
лизирани по западния 
склон на възвишението 
от източната страна на 

малката долина, където 
се намира параклисът 
„Св. Марина“. Разкри-
ти са останките от общо 
6 сгради, чийто двули-
цев градеж е от ломе-
ни камъни на кал. При 
изграждането на стени-

те във височина са из-
ползвани и кирпичи, а 
за покритието на сгра-
дите са употребени ко-
ринтски плоски кереми-
ди и калиптери.

Четете на стр. 3

Нов археологически комплекс 
предстои да бъде открит в Созопол 

Продължава на стр. 3

Продължава на стр. 4

Училището в Зидарово 
с иновативна STEM среда

Четете на стр. 4

„Небесносините“ стартираха лятната си 
подготовка с група от 21 футболисти

Продължава на стр. 2

Продължава на стр. 4

„Щетите в село Зидаро-
во, където беше обявено час-
тично бедствено положение 
за 48 часа след последната 
буря, можеха да бъдат ката-
строфални“, заяви кметът Ти-
хомир Янакиев. Въпреки че 
състоянието на селото е теж-
ко, то щеше да е много по-се-
риозно, ако миналата година 
не бяхме почистили деретата“, 
допълни той. 

Поради обилните валежи на 
14.06.2022 г., довели до увели-
чение на притока на река Фа-
кийска, и нанесените матери-
ални щети, кметът на община 
Созопол обяви частично бед-
ствено положение в земли-
щето на с. Зидарово за срок 
от 48 часа.

Зидарово се съвзема  
от щетите, нанесени  
от поройните дъждове

Янакиев се срещна  
с посланика на Япония

Кметът Тихомир Янакиев посрещна преди дни в 
своя кабинет извънредния и пълномощен посланик 
на Япония в България Хироши Нарахира. Негово пре-
възходителство бе придружен от своя първи секре-
тар по политическите въпроси г-жа Аои Ямагиши.

ФК „Созопол“ старти-
ра лятната си подготов-
ка с група от 21 футболи-
сти. Петър Генчев и Ге-
орги Пенев бяха новите 
попълнения към момен-
та в отбора, а впослед-
ствие към редиците на 
„небесносините“ се при-
съединиха полузащитни-
кът Панайот Пасков от 
„Септември“ (София) и 
Петър Вуцов, преминал 
през отборите на „Черно 
море“, „Пирин“ и „Сла-
вия“ и последно защита-
вал цветовете на „Ботев“ 
(Пловдив).



В сектор „Месарите 4“ е 
проучен комплекс от че-
тири сгради с прилежа-
щи дворни места. Възник-
ването му се отнася към 
средата на V в. пр. Хр. Из-
оставянето на сградите и 
създаването на некропол 
на това място се отнася 
към последната четвърт 
на IV в. пр. Хр. Докумен-
тирани са 35 гробни съ-
оръжения, в които е из-
вършено трупополагане 
и трупоизгаряне, както и 

10 обредни огнища с мно-
гобройни дарове. 

Тук е разкрита и част 
(над 45 м) от път с ши-
рочина около 6.50 м. Той 
има настилка от дреб-
ни ломени камъни, като 
по средата ясно се оч-
ертават коловози, раз-
положени на около 1.08 
м един от друг. Този до-
бре оформен и дълго из-
ползван път се очерта-
ва като основна ос меж-
ду града и неговата тери-
тория на югозапад, за-
ета от извънградски име-
ния и минни разработки 

по Медни рид.
През 2021 – 2022 г. е из-

вършена консервация на 
останките в сектор „Ме-
сарите 4“ с финансиране 
от фондация „Левентис“.

На 25 - 27 юни 2022 г. в 
Созопол ще се проведе 
и Международна науч-
на конференция, посве-
тена на 100-годишнината 
от първите разкопки на 
Националния археологи-
чески институт с музей – 
БАН в Созопол и 20 годи-
ни от началото на Френ-
ско-българската археоло-
гическа мисия.
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Нов археологически комплекс 
предстои да бъде открит в Созопол 

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинска соб-
ственост на община Созопол, и във връзка с изпълне-
ние на Рåшåíèå № 720 îò Пðîòîêîë №30/27.05.2022 
ãîä. íà Оáùèíñêè ñъвåò Ñîçîïîë. съгласно Решение 
по т. 1 от Протокол № 11/14.06.2022 год. на Комисия чл. 
59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020 год. на Кмета на община Созопол, открива 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на не-
движим имот – частна общинска собственост, предста-
вляващ: ПИ ñ èäåíòèфèêàòîð 81178.502.4 /ЕКАТТЕ 
– îñåìäåñåò è åäíà хèëяäè ñòî ñåäåìäåñåò è îñåì, 
êàäàñòðàëåí ðàéîí – ïåòñòîòèí è äвå, ïîçåìëåí 
èìîò - ÷åòèðè/, ñ ïëîù 582 êв.ì. /ïåòñòîòèí îñåì-
äåñåò è äвà êвàäðàòíè ìåòðà/, íàхîäяù ñå в îáùè-
íà Ñîçîïîë, ãð. Чåðíîìîðåц, ñ ТПТ: „Уðáàíèçèðà-
íà“ è НТП: “Нèñêî çàñòðîявàíå (äî 10m)“, ïî КККР 
îäîáðåíè ñъñ Зàïîвåä № РД-18-12/24.04.2007 ãîä. 
íà èçïъëíèòåëíèя äèðåêòîð íà АГКК, ïðè ãðàíèцè 
íà èìîòà: 81178.502.18, 81178.502.5, 81178.502.20, 
81178.502.3, 51178.502.19.

Нà÷àëíà òðъæíà ïðîäàæíà цåíà да се ползва 
одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
оценител в размер на 50 950,00 ëв. /ïåòäåñåò хèëя-
äè äåвåòñòîòèí è ïåòäåñåò ëåвà/.

Ñòъïêà çà íàääàвàíå 2 547,50 ëв. /äвå хèëяäè ïåò-
ñòîòèí ÷åòèðèäåñåò è ñåäåì ëåвà è ïåòäåñåò ñòîòèí-
êè/ -5% от началната тръжна цена.

Рàçìåð íà äåïîçèòà за участие в процедурата – 5 
095,00 ëв. /ïåò хèëяäè äåвåòäåñåò è ïåò ëåвà/  - 10% 
от началната тръжна цена. 

Дåïîçèòъò ñå вíàñя ïî áàíêîвà ñìåòêà íà îáùèíà 
Ñîçîïîë ïðè „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 
АД - IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Цåíà íà òðъæíàòà äîêуìåíòàцèя – 101,90 ëв. /ñòî 
è åäèí ëåвà è äåвåòäåñåò ñòîòèíêè/ áåç ДДÑ.

Документи за участие се закупуват от касата в Цен-
търа за административно и информационно обслужва-
не, находящ се в Административната сграда на Община 
Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, 
но до 12:00 ÷. íà 18.07.2022 ãîä.

Пðàвî íà у÷àñòèå èìàò фèçè÷åñêè è юðèäè÷åñêè 
ëèцà, êàòî ЕТ è ЮЛ íå òðяáвà äà ñà в ïðîцåäуðà ïî 
ëèêвèäàцèя èëè îáявявàíå в íåñъñòîяòåëíîñò.

Пðåäëîæåíèя çà у÷àñòèå в òðъæíàòà ïðîцåäуðà ñå 
ïîäàвàò лично от кандидатите или от техни упълномо-
щени представители в запечатани непрозрачни плико-
ве, с ненарушена цялост всеки работен ден в Цåíòъðà 
çà àäìèíèñòðàòèвíî è èíфîðìàцèîííî îáñëуæвàíå 
íàхîäяù ñå в Аäìèíèñòðàòèвíàòà ñãðàäà íà Оáùè-
íà Ñîçîïîë – ïëîùàä ”Хàí Кðуì” № 2 äî 17.15 ÷àñà 
íà 18.07.2022 ãîä. Върху плика се отбелязват името на 
участника и цялостното наименование на обекта. В пли-
ка с предложението за участие се представят всички из-
искуеми от тръжната документация документи. Към мо-
мента на подаване на предложението се представя ко-
пие от документа, доказващ внасянето на депозита. В 
плика се прилагат и документи, установяващи предста-
вителната власт на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на 
заповедта за обявяване на резултатите, внася по смет-
ка на Община Созопол, предложената от него цена уве-
личена с местен данък, с включено ДДС, като от нея се 
прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна докумен-
тация в определен от общинската администрация ден и 
час в срока определен по-горе след предварителна за-
явка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ùå ñå ïðîвåäå íà 19.07.2022 ãîä. îò 14:00 
÷àñà в сградата на община Созопол в съответствие с 
описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созо-
пол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

О Б Я В А

На основание чл. 80 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост, във връзка с изпълнение на Рåшåíèå № 
716 îò 27.05.2022 ãîä., íà Оáùèíñêè ñъвåò Ñîçîïîë 
съгл. решение по т. 2 от Протокол №11/14.06.2022 год. 
на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със За-
повед № 8-Z-265/18.02.2020 год., Кметът на Община Со-
зопол открива процедура за провеждане на публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на вðåìå-
íåí åäíîåòàæåí îáåêò ñ вèñî÷èíà äî 3 /òðè/ ì. - 
Оáåêò № 111 - òъðãîвñêè îáåêò, ñ ïëîù 18,00 êв.ì /
îñåìíàäåñåò êвàäðàòíè ìåòðà/, ðàçïîëîæåí в ПИ - 
ïуáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòвåíîñò, ñ èäåíòèфèêàòîð 
67800.505.168 /ЕКАТТЕ/ - шåñòäåñåò è ñåäåì хèëя-
äè è îñåìñòîòèí, êàäàñòðàëåí ðàéîí - ïåòñòîòèí è 
ïåò, ïîçåìëåí èìîò - ñòî шåñòäåñåò è îñåì/, íàхî-
äяù ñå в ãð. Ñîçîïîë, ïë.“Хàí Кðуì“, цåëèяò ñ ïëîù 
3 415 êв.ì. /òðè хèëяäè ÷åòèðèñòîòèí è ïåòíàäåñåò 
êвàäðàòíè ìåòðà/, ñ ТПТ: “Уðáàíèçèðàíà”, НТП: “Зà 
äðуã вèä îçåëåíåíè ïëîùè”, ïî КККР, îäîáðåíè ñъñ 
Зàïîвåä РД-18-60/04.10.2007 ãîä. íà èçïъëíèòåë-
íèя äèðåêòîð íà АГКК, èäåíòè÷åí ñ УПИ IV – çà îçå-
ëåíявàíå, в êвàðòàë 147, ïî ïëàíà íà ãð. Ñîçîïîë.

Нà÷àëíà êîíêуðñíà ìåñå÷íà íàåìíà цåíà– 180,00 
ëв. /ñòî è îñåìäåñåò ëåвà/ áåç ДДÑ. 

Рàçìåð íà äåïîçèòà çà у÷àñòèå в ïðîцåäуðàòà – 
18,00 ëв. /îñåìíàäåñåò ëåвà/.

Цåíà íà òðъæíàòà äîêуìåíòàцèя – 20,00ëв. /äвà-
äåñåò ëåвà/ áåç ДДÑ.

Ñðîê çà îòäàвàíå ïîä íàåì – 1 /åäíà/ ãîäèíè.
Нà÷èí íà ïëàùàíå –  предложената наемна цена за 

първия месец се заплаща преди подписване на догово-
ра като се прихваща депозитът за участие в конкурсна-
та процедура. Заплащането на наемната цена за следва-
щите месеци се внасят до 10/десето/число всеки след-
ващ месец на срока по договора.

Дåïîçèòъò ñå вíàñя ïî áàíêîвà ñìåòêà íà îáùèíà 
Ñîçîïîë ïðè „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАН-
КА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
Иçèñêвàíèя êъì êàíäèäàòèòå: да са физически 
лица или търговци по смисъла на чл.1 от Търговския 
закон; да не са в производство по ликвидация или 
несъстоятелност.

Дîêуìåíòè çà у÷àñòèå в êîíêуðñà се закупуват от 
касата в Центъра за Административно информацион-
но обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 от всеки 
работен ден от 08:30 äî 17:15 ÷àñà /íî äî 12:00 ÷àñà 
íà 18.07.2022 ãîä./

Пðåäëîæåíèя çà у÷àñòèå в êîíêуðñíàòà ïðîцåäуðà 
ñå ïîäàвàò лично от кандидатите или от техни упълно-
мощени представители в запечатани непрозрачни пли-
кове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъ-
ра за Административно информационно обслужване на-
ходящ се в Административната сграда на Община Со-
зопол – пл. „Хан Крум“ № 2 до 17:15 часа на 18.07.2022 
ãîä. Върху плика се отбелязват името на участника и 
предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представи-
тел от Община Созопол от 10:00 до 12:00 часа след пред-
варителна заявка и закупена конкурсна документация до 
изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Кîíêуðñъò ùå ñå ïðîвåäå íà 19.07.2022 ãîä. îò 
14:15 ÷. в сградата на община Созопол в съответствие 
с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созо-
пол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване 
на заповедта за определяне на наемател  внася по смет-
ка  на община Созопол предложената наемна месеч-
на цена, като се прихваща внесеният депозит за учас-
тие. В случай, че той не направи това, кметът на общи-
на Созопол със заповед ги обявява за декласирани и 
внесените депозити за участие не се възстановяват, 
а за спечелил се обявява участникът, класиран на 
следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 
0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

О Б Я В А

На основание чл. 80 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост, във връзка с изпълнение на Рåшåíèå № 
718 îò 27.05.2022 ãîä., íà Оáùèíñêè ñъвåò Ñîçî-
ïîë съгл. решение по т. 3 от Протокол №11/14.06.2022 
год. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена 
със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 год., Кметът на Об-
щина Созопол открива процедура за провеждане на 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
ñàìîñòîяòåëåí îáåêò в ñãðàäà ñ èäåíòèфèêàòîð 
67800.503.573.11.1 /ЕКАТТЕ - шåñòäåñåò è ñåäåì 
хèëяäè è îñåìñòîòèí, êàäàñòðàëåí ðàéîí - ïåòñòî-
òèí è òðè, ïîçåìëåí èìîò - ïåòñòîòèí ñåäåìäåñåò 
è òðè, ñãðàäà - åäèíàäåñåò, ñàìîñòîяòåëåí îáåêò 
- åäíî/, ïî КККР îäîáðåíè ñъñ Зàïîвåä № РД-18-
60/04.10.2007 ãîä., íà èçïъëíèòåëíèя äèðåêòîð íà 
АГКК, ñ ïëîù 150 êв. ì. /ñòî è ïåòäåñåò êвàäðàòíè 
ìåòðà/, áðîé íèвà íà îáåêòà 1 /åäíî/, ñ ïðåäíàçíà-
÷åíèå íà ñàìîñòîяòåëíèя îáåêò: „Дðуã вèä ñàìîñ-
òîяòåëåí îáåêò в ñãðàäà“, ñ àäðåñ: îáù. Ñîçîïîë, ãð. 
Ñîçîïîë, ï.ê. 8130, уë. “Рåïуáëèêàíñêà”, ïðè ãðàíè-
цè è ñъñåäè íà èìîòà:

- íà ñъùèя åòàæ: íяìà
- ïîä îáåêòà: íяìà;
- íàä îáåêòà: 67800.503.573.11.2.
Нà÷àëíà êîíêуðñíà ìåñå÷íà íàåìíà цåíà – 1 

390,00 ëв. /хèëяäà òðèñòà è äåвåòäåñåò ëåвà/ áåç 
ДДÑ. 

Рàçìåð íà äåïîçèòà çà у÷àñòèå в ïðîцåäуðàòà – 
139,00 ëв. /ñòî òðèäåñåò è äåвåò ëåвà/.

Цåíà íà òðъæíàòà äîêуìåíòàцèя – 20,00ëв. /äвà-
äåñåò ëåвà/ áåç ДДÑ.

Ñðîê çà îòäàвàíå ïîä íàåì – 5 /ïåò/ ãîäèíè.
Нà÷èí íà ïëàùàíå –  предложената наемна цена за 

първия месец се заплаща преди подписване на догово-
ра като се прихваща депозитът за участие в конкурсна-
та процедура. Заплащането на наемната цена за следва-
щите месеци се внасят до 10/десето/число всеки след-
ващ месец на срока по договора.

Дåïîçèòъò ñå вíàñя ïî áàíêîвà ñìåòêà íà îáùèíà 
Ñîçîïîë ïðè „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАН-
КА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
Иçèñêвàíèя êъì êàíäèäàòèòå: да са физически 
лица или търговци по смисъла на чл.1 от Търговския 
закон; да не са в производство по ликвидация или 
несъстоятелност.

Дîêуìåíòè çà у÷àñòèå в êîíêуðñà се закупуват от 
касата в Центъра за Административно информацион-
но обслужване находящ се в Административната сгра-
да на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 от всеки 
работен ден от 08:30 äî 17:15 ÷àñà /íî äî 12:00 ÷àñà 
íà 18.07.2022 ãîä./

Пðåäëîæåíèя çà у÷àñòèå в êîíêуðñíàòà ïðîцåäуðà 
ñå ïîäàвàò лично от кандидатите или от техни упълно-
мощени представители в запечатани непрозрачни пли-
кове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъ-
ра за Административно информационно обслужване на-
ходящ се в Административната сграда на Община Со-
зопол – пл. „Хан Крум“ № 2 до 17:15 часа на 18.07.2022 
ãîä. Върху плика се отбелязват името на участника и 
предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представи-
тел от Община Созопол от 10:00 до 12:00 часа след пред-
варителна заявка и закупена конкурсна документация до 
изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Кîíêуðñъò ùå ñå ïðîвåäå íà 19.07.2022 ãîä. îò 
14:30 ÷. в сградата на община Созопол в съответствие 
с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созо-
пол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване 
на заповедта за определяне на наемател  внася по смет-
ка  на община Созопол предложената наемна месеч-
на цена, като се прихваща внесеният депозит за учас-
тие. В случай, че той не направи това, кметът на общи-
на Созопол със заповед ги обявява за декласирани и 
внесените депозити за участие не се възстановяват, 
а за спечелил се обявява участникът, класиран на 
следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 
0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ



Най-големи количества 
дъждовна вода премина-
ха през центъра на селото. 
Там водостокът е плочест, 
но не успя да поеме цяло-
то количество вода и бе 
затлачен с камъни и рас-
тителност. Отнесени бяха 
части от асфалтовото по-
критие на централния пло-
щад, непосредствено до 
втока на водостока. При 
оттока е разрушена част от 
подпорна стена, наводне-
ни бяха сградите на Кмет-
ството и Клуба на пенсио-
нера. Пътната настилка бе 
покрита с кал и наноси от 
преминалите водни коли-
чества, някои улици бяха 
трудно проходими.

Останалите водостоци 
в селото също бяха ком-
прометирани вследствие 
на затлачването с наноси 
и растителност. Много ма-
териал бе изнесен, образу-

ваха се дупки около крила-
та на водостоците, откър-
тени и отнесени бяха па-
рапети.

Веднага след случилото 
се Тихомир Янакиев мо-
билизира доброволното 
формирование към Общи-

на Созопол, служители на 
администрацията, включи-
телно и екипите на Ком-
плекс за социални услуги 

и здравеопазване, за овла-
дяване на бедственото по-
ложение. Участие взеха и 
доброволци от селото. По 

разпореждане на Янакиев 
в почистването и ремон-
та на засегнатите части се 
включи и фирма „Джене-
зов“ ЕООД, която използ-
ва цялата си налична теж-
ка техника.

Благодарение на всички 
село Зидарово вече се съв-
зема от щетите. Центърът 
е почистен от натрупаните 
наноси и отпадъци. Извър-
шено е и аварийно възста-
новяване на уличните тра-
сета. Компрометираните 
улици са насипани с чакъл 
и са валирани, по-голямата 
част от нанесените щети по 
инфраструктурата са въз-
становени. 

Най-пострадалата сгра-
да в Зидарово – Пенсио-
нерският клуб, вече е по-
чистена. Кметът Тихомир 
Янакиев се ангажира там 
да бъде извършен по-сери-
озен ремонт, тъй като тя се 
ползва често от възрастни-
те хора и е обществена не-
обходимост.
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Зидарово се съвзема от щетите, нанесени от поройните дъждове
Пðîäъëæåíèå îò ñòð.1

24 юíè, 17:00 ÷àñà
 Oткриване на Археологически комплекс „Селищ-

на структура и некропол на територията на Аполония 
Понтика в м. Месари

Място: местност Месари, гр. Созопол

27 юíè, 19:30 ÷àñà
Национален фолклорен фестивал Фолклорни ритми 

„ПЕРЛИТА“
Място: пл.“Хан Крум“, летен театър „Аполония“

28 юíè – 04 юëè
Арт Олимпиада „Хармония и сила“

01 юëè - Вокални изпълнители, инструментални, 
цирково изкуство, Гала концерт
02 юëè - Продукции: кей поп, улични танци, МТВ, 
опен/шоу- денс/ съвременни танци
03 юëè – балет, латино танци
04 юëè – закриване на първи етап с Ориент, Боливуд
Мяñòî : летен театър „Аполония“     
Вхîä: свободен

30 юíè, 20:30 ÷àñà
Kонцерт в памет на Георги Минчев

част от Национална кампания „Изпей “Обичам те” на 
български“ с участието на група „Хоризонт“

Място: летен театър „Аполония“

05 – 15 юëè
Мåæäуíàðîäåí фåñòèвàë „Муçèòå“

Мяñòî : летен театър „Аполония“, Художествена 
галерия, Етнографски музей, киносалон НЧ “Отец 
Паисий 1896“, видео клуб 
Вхîä: свободен 

05 юëè – 17:30 ÷àñà
Презентация на първата книга от творби на 

созополски автори „Моят Созопол“
Мяñòî: Етнографски музей
Вхîä : свободен 

Тази година от 5 до 15 юли  за 16 пореден път Созопол 
ще бъде домакин на фестивал „Музите“, организиран от 
Сдружение „Музите” и Община Созопол.

Фестивалът представя всички изкуства и съчетава ле-
тен отдих, сценични изяви и креативни творчески контак-
ти в две сесии по 5 дни.

Програмата включва конкурси под формата на големи 
публични концерти, изложби и театри, атрактивни дефи-
лета, анимации и забавления

Заповядайте на фестивала и се потопете в неповтори-
мата атмосфера на Созопол и „Музите“!

Фестивалът е отворен за участници, партньори, гос-
ти и приятели!

Вхîäъò å ñвîáîäåí!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Димитър Янев Георгиев обявява своето инвестицион-
но намерение за урбанизиране на поземлен имот с ПИ 
67800.7.141 в м. Буджака, землище на гр. Созопол, съ-
гласно ОУП на община Созопол.

Фестивал „Музите“ –  
лятната магия на Созопол

Предстоящи събития  
от културния календар  

на община Созопол



Старши треньорът на от-
бора Маргарит Димов е по-
канил и други футболисти 
на проби, за да добие до-
пълнителна игрова пред-
става за тяхното състояние 
и възможности.

На официалния старт на 
подготовката по традиция 
първи приветства футболи-

стите с добре дошли дирек-
торът на клуба Румен Ди-
мов, а гости на откриване-
то бяха Тихомир Янакиев - 
кмет на община Созопол, 
Георги Пинелов - предсе-
дател на Общинския съвет 
и Станимир Желев - пред-
седател на УС. Те също при-
ветстваха футболистите и 
треньорския състав с на-
чалото на подготовката, а 
преди старта на трениров-

ката отец Димитър благо-
слови отбора.

Контролните срещи, кои-
то предстоят, са: 

- „Черно море“ (Варна) - 
„Созопол“ на 29.06

- „Созопол“ - „Черномо-
рец“ (Бургас) на 06.07

- „Созопол“ - „Саяна“ (Ха-
сково) на 09.07

- търси се съперник за 
02.07

Обсъден бе потенциал-
ът и необходимостта да 
се положат повече уси-
лия в посока развиване 
на приятелските отноше-
ния между двете страни 
и възможностите за съз-
даване на двустранни от-
ношения в сферите на ту-
ризма и в други ключови 
области.

"Истински съм впечат-
лен от красивата при-
рода на град Созопол. 
Също така, за мен беше 
огромна чест да се срещ-
на с Вас и да се докосна 
до Вашата безгранична 
отдаденост към град Со-
зопол и добрите Ви наме-
рения. Убеден съм, че Со-
зопол крие огромен по-
тенциал за още по-добро 
бъдещо развитие. Искре-
но се надявам, че ще про-
дължите да давате Ваша-
та безценна подкрепа за 
задълбочаването на при-
ятелските връзки с Япо-
ния", написа в почетната 
книга на Созопол Н. Пр. 
Хироши Нарахира.

На 2 юни 2022 г. в ОУ 
„Христо Ботев“, с. Зида-
рово се състоя официал-
ното откриване на Център 
по природни науки, из-
следвания и иновации по 
НП „Изграждане на учи-
лищна STEM среда“ на 
Министерството на обра-
зованието и науката, има-
ща за цел да повиши инте-
реса на учениците и тех-
ните постижения в облас-
тта на науките и техноло-
гиите. Гости на събитие-
то бяха Тихомир Янаки-
ев - кмет на община Со-
зопол, Мариела Зинги-
нова - ръководител ДДО 
„ОДЗ“, Мария Димитрова 
- бивш директор на учили-
щето, Златина Николова 
- директор на ЦДГ с. Зи-
дарово.

През 2019-2020 учебна 
година след разработе-
ния проект от г-жа Мария 
Димитрова, училището 
беше одобрено по нацио-
налната програма. Проек-
тът е финализиран от но-
вия директор г- жа Йоана 

Кръстева.
След реализация на 

разработения проект „Ра-
ботилница за идеи и пре-
живявания“ в училището 
се създаде образовател-
на среда за провеждане 
на съвременен образова-
телен процес и условия за 
продуктивно обучение.

Целта на този проект от 
националната програма 
е: по-добра адаптация на 
учебния процес и превръ-
щане на училището в при-
влекателна дестинация за 
учениците, формиране на 
знания и умения за рабо-
та в екип с цел стимули-
ране на интересите, спо-
собностите  и компетент-
ностите на учениците

STEM средата предста-
влява мултифункционал-
ната зала с 2 обособени 
зони. Първата е работил-
ница „Млад агропредпри-
емач“ и „Екоработилни-
ца“.

В другата зала е обосо-
бена работилница за ком-
пютърен дизайн.

В пространството Кори-
дор е обособена зона за 
почивка, общуване, зани-
мания и физическа актив-
ност чрез технологична-
та система „Магичен ин-
терактивен под“.

Учители от начален и 
прогимназиален етап пре-
минаха обучение и полу-
чиха сертификат за усво-
яване на знания и умения 
за създаване на STEM 
учебно съдържание.

През учебната година 
се проведоха бинарни 
уроци: между ХООС и Ди-
гитален дизайн на тема: 
Свойства и приложение 
на алкалните елементи - 
7 клас, География и ико-
номика и Математика на 
тема: Население в Афри-
ка - 5 клас.

Проведоха се меропри-
ятия по плана за прием-
ственост между начален 
и прогимназиален етап 
„Ден на розовата фла-
нелка“ - Международен 
ден за борба с тормоза в 
училище.
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Вåñòíèê „Ñîçîïîë” èçëèçà ïðåç ñåäìèцà в ïåòъê.

Рåäàêòîð: Мàðèя Нàéäåíîвà, òåë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Созопол и Черноморец  
се включват в  

национална кампания

Янакиев се срещна  
с посланика на Япония

„Небесносините“ стартираха 
лятната си подготовка  

с група от 21 футболисти

Училището в Зидарово  
с иновативна STEM среда

Созопол и Черномо-
рец ще бъдат част от 
кампания в подкрепа 
на българската музи-
ка. Концертите от На-
ционална кампания „Из-
пей „Обичам те“ на бъл-
гарски“ в гр. Созопол 
на 30.06.2022 г., посве-
тен на легендата Геор-
ги Минчев, и гр. Черно-
морец на 01.07.2022 г. 
ще оставят дълготрай-

ни спомени в сърцата 
на жителите и гостите, 
които ще имат удоволст-
вието да присъстват на 
тях, и ще се превърнат 
в запомнящи се акценти 
в културните календари 
да двата града, обеща-
ват организаторите.

Концертите на група 
„Хоризонт и приятели“ 
винаги се превръщат в 
един уникален празник, 

с дух на фестивал, хе-
пънинг и шоу едновре-
менно.

Община Созопол, 
Кметство Черноморец 
и група „Хоризонт“ ка-
нят всички жители и 
гости на двата града да 
пеят заедно с пълно гър-
ло любимите български 
рок хитове на легендар-
ни и обичани български 
групи.

Пðîäъëæåíèå îò ñòð.1
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Интервю на 
Дона МИТЕВА

- Г-н Събев, по време на 
Европейския ден на Черно 
море в Бургас вие предста-
вихте темата: „Перспекти-
ви и възможности за Бъл-
гарското Черноморие - схе-
ми за качество за местните 
и регионални продукти” – 
да започнем с това: къде е 
България като цяло в тези 
схеми за качество – имаме 
3 продукта със защитени 
географски означения и 3 – 
в процедура; още 5 в „Хра-
на с традиционно-специфи-
чен характер“ (ХТСХ) и един 
в процедура…

- Да, България има към мо-
мента защитени 3 продукта с 
географски означения, вклю-

чени в т.нар. Европейски схе-
ми за качество. Това са Защи-
тено наименование за произ-
ход (ЗНП) Странджански ма-
нов мед, Защитено географско 
указание (ЗГУ) Българско ро-
зово масло и ЗГУ Горнооряхов-
ски суджук. Още един продукт 
от Бургаска област - а имен-
но Странджански билков чай, 
вече е с открита процедура по 
защита и заявлението е изпра-
тено за разглеждане в Евро-
пейската комисия. Там също се 
разглежда и Българско кисело 
мляко и Българско бяло сала-
мурено сирене. В допълнение 
на продуктите с географски оз-
начения има и 5 защитени хра-
ни с традиционно специфичен 
характер - Филе „Елена“, Кай-
серован врат „Тракия“, Пас-
търма говежда, Роле „Трапези-
ца“, а заявлението на Троянска 
луканка се разглежда от мина-
лата година от администраци-
ята на Еврокомисията. 

Ако трябва да направим 
сравнение с другите държа-
ви - страната ни няма все 
още много защитени селско-
стопански и хранителни про-
дукти, въпреки вече 15-годиш-
ното ни членство в ЕС. Но аз 
не мисля, че това трябва да е 
процес, който се спуска „от-
горе“ - т.е. да идва от страна 
на държавна администрация. 
Проблемът е, че нашите про-
изводители не са припознали 
схемите, чрез които да защи-
тават продукти, а има сериоз-
на необходимост от това. Това 
е ключът към успешната им ре-
ализация. Има злоупотреби на 
пазара с редица наименова-
ния, които се използват без-
контролно. Вижда се, че дру-
гите държави имат подобни за-
щитени продукти. Европейски-
те схеми за качество са мно-
го полезни и се използват от 
все по-голям брой производи-
тели от много страни, включи-
телно от страни като Румъния, 
Хърватия, Полша.

- Прави впечатление, че 
нямаме нито един „видим“ 
за Европа рибен продукт, 
докато съседите от Румъ-
ния имат. Как може да се 
даде повече видимост на 
труда на българските ри-
бари и преработватели в 
сектора?

- Според мен е назрял мо-
ментът да се даде видимост 

на българския черноморски 
улов и преработка на риба. 
Затова, по време на нацио-
налната кръгла маса „Бъдеще 
за Черно море, бъдеще за Ев-
ропа“ направих предложени-
ето да се въведе означение 
„Продукт на български черно-
морски улов“. Българинът за-
почна да консумира все по-
вече рибни продукти през по-
следните години, но все още 
консумацията на риба у нас е 
на ниско ниво. Факт е също, 
че не всичките морски даро-
ве, които се предлагат и кон-
сумират по Българското Чер-
номорие, са уловени в Бълга-
рия. Сигурен съм, че подобно 
означение - както върху гото-
ви продукти, така и като обо-
значени като такива в меню-
тата на заведенията за хра-

нене, ще предизвика интере-
са на потребителя. Това ще 
доведе до увеличаване търсе-
нето на продукти на български 
черноморски улов, а оттам и 
стопанските ползи за българ-
ските рибари и преработва-
тели. Успешната практика в 
наши дни е преработвателите 
и производителите, сред кои-
то и рибарите, да търсят начин 
на диференциране. Показвай-
ки, че продуктът или уловът е 
български, вярвам, че това ще 
им помогне. 

- Какво ще посъветвате 
бургаските рибари, а и не 
само тях?

- Изключително важно е да 
започнат да работят повече 
заедно. Да, на местния пазар 
те са конкуренти, конкурен-
цията става все по-голяма, но 
място има за всички и конку-
ренцията може да се ръково-
ди от правила. Наблюдавам 
все по-голямо предлагане на 
риба и рибни продукти от дру-
ги държави, които пристигат в 
големи количества, на конку-
рентна цена и с добра визия. 
Ако бургаските, а и като цяло 
българските рибари, работят 
повече заедно, ще могат да 
подобрят видимостта и конку-
рентоспособността си. Става 
въпрос за български проду-
кти, все пак. 

- Местните и регионални 
продукти често са прене-
брегвани. Едва в последни-
те години българинът запо-
чна да преоткрива да кажем 
мандрата от съседното село 
или пък зеленчука, произве-
ден близо до големия град. 
Само фермерските пазари и 
изложения ли са начинът за 
добиване на популярност на 
подобни продукти?

- Наистина българският по-
требител преоткрива местния 
производител през последни-
те години. Вярно е също така, 
че има доверие в стоките, 
предлагани на фермерските 
пазари и изложения. През тре-
тото десетилетие на 21-ви век 
вярвам, че вече ще се търсят 
и прилагат новите методи на 
взаимодействие между произ-
водители и потребители. Елек-
тронни магазини например. Те 
скъсяват дистанцията и време-
то. Те са и пряка връзка между 
производителите и потребите-
лите, а така поддържат и съз-

даването на т.нар. къси вери-
ги, които представляват тър-
говски взаимоотношения с ми-
нимален брой или въобще без 
никакви посредници. Това се 
прави и в България, а и всъщ-
ност отговаря на новите цели 
пред ЕС - именно да засили ро-
лята на тези къси вериги. Как-
то и работата в мрежи.

- Кой е нашият рибен про-
дукт, който има шанс за 
ЗНП? И само едни ли е?

- Почти всички български 
черноморски села и градове 
имат рибарски селища и ма-
хали, в които се намира тук и 
там по някой стар рибар, кой-
то все още прави местни де-
ликатеси. Сигурен съм, че за 
самите местни кметства и об-
щини би било интересно да из-
намерят и идентифицират та-
кива, които могат след това 
да се защитят като географ-
ски означения. Продукт, кой-
то звучи интересно е т.нар. ав-
тентичен черноморски чироз. 
Може би технологията на су-
шене или съхранение в по-се-
верните части на Българското 
Черноморие се различава от 
тези в южното. На пазара съ-
ществуват вече продукти и с 
миди, които носят географски 
понятия. Те могат да послужат 
като основа за защита като ге-
ографско означение на по-къ-
сен етап. МИРГ-овете имат ва-
жна задача в тази област.

- От няколко години тук в 
Бургас, а и в съседните гра-
дове се заговори за Черно-
морска кухня като бранд, 
който да се наложи. Естест-
вено тя може да се пригот-
вя само с местни продукти. 
Какво можем да „вземем 
на заем“ и внедрим у нас от 
другите държави с излаз на 
Черно море в тази посока?

- Намирам концепцията 
„Черноморска кухня“ за инте-
ресна и перспективна, но и тя 
трябва да извърви своя път. От 
гледна точка на храни и проду-
кти е добре да видим как се ос-
тойностяват и предлагат и про-
дукти, които се произвеждат в 
един малък параметър до бре-

говата ивица. В крайбрежни-
те региони и на Румъния, и на 
Турция, популярност добиват и 
продукти като например Доб-
руджанската плъчинта (вид ба-
ница), в Турция пък Амасян-
ската цветна бамя. Това не 
са морски продукти, но пък 
се консумират в областите, 
граничещи с Черно море. Фа-
ктът, че тези държави са за-
почнали процедура по защи-
та на тези продукти, показва, 
че те имат потенциал за раз-
витие на морските региони в 
тяхната цялост. Това трябва да 
правим и ние. От другите дър-
жави със сигурност можем да 
внедрим и технологии и прак-
тики в отглеждането на перс-
пективни видове за родния и 
за международния пазар, на-
пример. Черноморската кух-
ня като самостоятелен бранд 
била изключително полезна 
за развитие на морския тури-
зъм. Важно е да се разбере, че 
не само плажната ивица при-
надлежи на Българското Чер-
номорие, вътрешните области 
са тима на туризма. Именно в 
това взаимодействие може да 
се търси развитие. 

- Има ли интерес от фер-
мерите, респективно и от 
рибарите, да рекламират 
продуктите си, чрез Евро-
пейските стандарти?

- Все още европейски-
те практики в предлагането 
на продукти и добавянето на 
стойност сякаш не са припо-
знати от българските фермери 
и рибари до достатъчно голя-
ма степен. В рамките на своя 
мандат на заместник-минис-
тър на земеделието през 2021 
г. вложих много усилия в тази 
насока и имаше видими ре-
зултати. За съжаление след 
края на мандата ми констати-
рам, че скоростта се забави и 
може би няма да е грешно да 
кажа, че и тотално се загуби. 
Това е жалко, защото родните 
производители и рибари имат 
нужда да чуват за добавената 
стойност от тези схеми и прак-
тики. Те нямат възможност по-
стоянно да черпят от опита на 

другите държави. А изглеж-
да, че тези, от които се очак-
ва да правят това, не работят 
в тази посока. Няма промяна 
например в практиката да се 
правят обещания за работа в 
тази или друга насока и да се 
отчитат едни суми, раздадени 
на подсектори тук и там, без 
да се промени моделът и под-
ходът към работа с фермери и 
с промяна в отношението им 
към достигане до крайните по-
требители, а това не е добре за 
родните производители. Има-
ме нужда от резултатно ори-
ентирани действия. 

- Кое отличава български-
те храни в контекста на сво-
бодното движение на стоки 
в Европа?

- България има много добро 
съчетание и разнообразие от 
почви и климат. Това има от-
ражение и върху разнообраз-
ната и качествена храна, ко-
ято се произвежда тук. Като 
човек, който е живял доста го-
дини извън страната, мога да 
уверя читателите, че вкусът на 
автентичните български проду-
кти - произведени от български 
сортове, на българска земя и 
в сезона си, са наистина не-
повторими. 

- Не се ли задуши произ-
водството на родните пло-
дове и зеленчуци от полски-
те, гръцките, турските, ма-
кедонските?

- Със сигурност родните 
производители се задъхват 
от мощната конкуренция от-
вън. Все пак аз мисля, че има 
ниша за тях. А именно да се 
произвеждат български сор-
тове. Това се позабрави и ся-
каш атрактивните вносни се-
мена и сортове станаха при-
влекателни с добър търговски 
вид, но от друга страна стана-
ха по-малко привлекателни от 
гледна точка на качеството и 
преди всичко на вкуса. Бъл-
гарските сортове са създаде-
ни и разработени у нас - под-
ходящи за българските почви 
и климат. Те носят и познатите 
за българския потребител ка-
чества. Вярвам, че с връщане-

то на български сортове ще се 
завърнат и повече български 
плодове и зеленчуци на паза-
ра. Важно е обаче да се под-
държа и семепроизводството, 
и посадъчният материал. 

- Каква трябва да е поли-
тиката за защита на мест-
ните, регионални произ-
водства?

- Аз вярвам, че трябва да се 
работи много повече с местни-
те и регионални производите-
ли на продукти. В рамките на 
своя мандат като земеделски 
заместник-министър старти-
рах програма за местни и ре-
гионални традиционни проду-
кти, с която смятам, че тряб-
ва да се насочи вниманието 
на потребителите, а и на мест-
ните власти и производители 
към традиционните ни местни 
и регионални продукти, кои-
то ни отграничават от другите 
държави и техните продукти. В 
интерес е и на местните вла-
сти и заинтересовани страни 
да идентифицират такива про-
дукти, защото те са тези, които 
биха могли да привличат трай-
но нови посетители и потреби-
тели на техните уникални про-
дукти. Според мен е и задъл-
жително да се търсят начини 
за увеличаване предлагане-
то и потреблението на мест-
ни продукти в различни ви-
дове заведения за обществе-
но хранене например или пък 

в училищата. Това трябва да 
бъде подплатено и с промяна 
в системата на образование-
то, където това е приложимо, 
за да започнем да отглеждаме 
национално отговорни и родо-
любиви бъдещи поколения, ко-
ито ценят и пазят местното и 
регионално производство. 

- В контекста на става-
щото между Русия и Украй-
на, няма как да не попитам: 
смятате ли, че може да се 
заформи продоволствена 
криза в Европа?

- В Европа има риск от со-
циално-икономическа потре-
бителска криза. Има и сигна-
ли, че тя вече засяга най-чувст-
вителните групи от общество-
то. Този изключително голям 
ръст в цените - под формата на 
годишна инфлация, означава, 
че все повече хора ще могат 
да закупуват по-малко проду-
кти за същата сума пари. Това 
е изключително притеснител-
но за държавата с най-ниски 
доходи в ЕС, където и гражда-
ните са изложени от най-голям 
риск от затруднения. Не тряб-
ва да забравяме, че ценовата 
криза започна да се задава 
още преди началото на вой-
ната в Украйна - цената на 
енергоизточниците започна да 
се повишава още през 2021 г. 
Безспорен е фактът обаче, че 
продължителността на война-
та в Украйна е факторът, който 
ще окаже най-сериозно влия-
ние върху отговора на това ще 
има ли продоволствена криза 
в Европа. Един траен конфликт 
означава и разместване на по-
тоци от суровини и стоки. След 
края на тази война обаче Ук-
райна отново ще се появи на 
пазара, което ще предизвика 
нови размествания и несигур-
ност тогава пък за производи-
телите. Едно е сигурно - вой-
ната ни кара да преосмислим 
глобалната търговия. Тя е и по-
вод да се насочим към търсе-
не и потребление на местно и 
родно производство, от което 
печелим ние, но, разбира се, 
печелят и българските произ-
водители. 

Георги Събев е роден в Ямбол. През 2021 г. е замест-
ник-министър на земеделието, храните и горите в два 
служебни кабинета на Република България с ресори 
Развитие на селските райони, Морско дело и рибарство, 
Обща политика в областта на рибарството и Европей-
ска координация и международни отношения. Завър-
шил е международен бизнес във Финландия и иконо-
мика и управление на европейското земеделие и сел-
ски райони в Аграрен университет - Пловдив. 

От 2012 г. е съветник в Европейския парламент. Ак-
цент в работата му са комисиите по селско стопанство 
и развитие на селските райони, както и Комисията по 
рибно стопанство. 

От 2022 г. е докторант в Аграрния университет в Плов-
див с акцент в научната му дейност - схемите за качест-
во на селскостопански продукти като инструмент за по-
добряване на благосъстоянието на селските райони.

Владее английски, немски, нидерландски, френски, 
руски, хърватски, фински. Ползва и шведски.
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Събеседник

Георги Събев - експерт по 
земеделие, рибарство, храни 
и международна търговия:

Консумацията на риба 
у нас е на ниско ниво

Автентични черноморски чироз може 
да се превърне в защитена марка



Георги РУСИНОВ

Красимир Калудов е дос-
татъчно познато лице на 
читателите и слушатели-
те. Журналистът с дългого-
дишен опит започва рабо-
та в радио „Мая“, премина-
ва през „Дарик“, за да дой-
де моментът, в който оглавя-
ва своя проект „Бургаски ре-
портер“. Политиката е друго-
то нещо, от което той силно 
се интересува и решава да 
влезе в нея като общински 
съветник, за да помага на 
Бургас. Любопитен факт за 
Краси е, че преди да хване 
писалката и да застане пред 
микрофона, той се е подви-
завал по футболните терени 
из областта. 

Роден в Бургас, но го 
свързва сериозна връзка с 
Айтос. Краси е израснал в 
града на орлите, тъй като 
там е ходил на детска гра-
дина. Родителите на баща 
му живеят там. Дядо му е из-
вестен на старите айтозлии. 
Янаки Стефанов, който е вто-
ри съпруг на баба му, е сце-
нарист и режисьор и поста-
вя театрални постановки в 
Дома на народната армия 
в Айтос. 

„Освен че израснах там 
като малък, впоследствие 
всяка ваканция ходех при 
баба и дядо. После по иро-
ния на съдбата, втората годи-
на в казармата, като старши-
на-школник ме изпратиха от-
ново в Айтос“, разказва той 
пред наш репортер.

Именно в Айтос бъдещият 
журналист ще има едни от 
най-паметните си моменти 
на зеления терен, но за това 
малко по-нататък. Сега ще 
започнем с първите му спо-
мени от магическата игра, 
която пленява милиони мом-
чета по света. 

„Докато чакахме да ни 
дойде ред да си купим апар-
тамент в Бургас, живеехме 
къде ли не. И така в един мо-
мент се озовахме в минно 
селище Върли бряг. Там иг-
рахме по поляни, по улици. 
Аз използвах стената на къ-
щата, в която живеехме, за 
да се уча да подавам, да бия 
удари. Баща ми, който беше 
международен шофьор, ми 
носеше топки от къде ли не – 
Иран, Кувейт. В смисъл бяха 
футболни, но и не много фут-
болни – със странна траекто-
рия (смее се). Спомням си, 
че сигурно в първи клас съм 
бил, когато с едно другар-
че направихме класическо-
то двойно подаване. Тогава 
не знаехме, че това е двой-
но и си го кръстихме „блес-
тяща комбинация“. Не знам 
защо и какво ни е блещукало 
в главите, винаги обаче гле-
дахме да използваме „блес-
тящата комбинация“, спомня 
си с усмивка Краси.

Любимите отбори

Първият му любим отбор 
е ЦСКА, защото има истина 
една и тя е „Само ЦСКА“.

„Имам един много смъ-
тен спомен като малък, ко-
гато великият Гунди е почи-
нал, че вълната беше да си 
от „Левски“. Интересното 
е, че на детското ми кошче 
баща ми е слагал снимки на 
Ференц Пушкаш и Алфредо 
ди Стефано. Оттогава навяр-
но, гледайки тези полуплеши-
ви чичковци, с куп награди 
пред тях, съм станал фен и на 
„Реал“ (Мадрид) години по-
късно. На местно ниво сим-
патизирах на „Черноморец“ 
(Бургас). „Реал“ в онези вре-
мена губеха финали срещу 
„Хамбургер“, „Ливърпул“, 
„Абърдийн“. Спомням си, че 
през 85/86 спечелиха Купата 
на УЕФА. Тогава имаше 
една група играчи нарече-
ни „Петорката на Ястреба“. 
Бутрагеньо беше много 
млад, а играеше невероятно. 
Имаха страхотен нападател 
– Хуго Санчес. При тях отиде 
Хорхе Валдано и аз тотално 
станах поклонник на техния 
футбол“, обяснява той.

Любовта към „белия балет“ 
години по-късно Краси изра-
зява в закупуването на шал-
че на отбора. С него той спо-
деля любопитна история.

„През 98-а отивам да взи-
мам жена ми на среща, тога-
ва още бяхме гаджета. Майка 
й ме вижда с това шалче и 
й казала: „Ой, горкото мом-
че! Явно е зле с финансите и 
ходи с детски шалчета“, а аз 
като разбрах: „Ама как дет-
ско шалче, бе? Това е шал 
на „Реал“ (Мадрид)“. Още й 
го напомням това (смее се). 
Този шал още си го пазя и на 
мачове на „Реал“, които гле-
дам вкъщи го слагам. Закарах 
го и до Мадрид, където специ-
ално ходих да гледам люби-
мия си отбор. Тогава като ви-
дях първия гол на живо и рев-
нах. Голяма излагация. След 
това ги гледах и у нас срещу 
„Лудогорец“ и виках за тях, 
колкото и непатриотично да 
звучи“, с голяма усмивка раз-
казва журналистът.

Извънземни 
бразилци му 
завъртат главата 
като дете 

Конкретен кумир като дете 
Краси не успява да посочи, 
тъй като казва, че всичко му 
е било каша тогава. Дори е 
пропуснал първото световно 
първенство, което би тряб-
вало да помни – това през 
1978-а. 

„Тогава всички се отъж-
дествяваха с Йохан Кройф, 

Марио Кемпес. През 1982-а 
бях абсолютно запленен от 
бразилците, водени от Теле 
Сантана. Това беше някакъв 
отбор, който играеше извън-
земен футбол. Много харес-
вах тогава Доктор Сократес 
заради тази изумителна еле-
гантност, граничеща с аро-
гантен мързел спрямо всич-
ки останали. Този човек, 
имам чувството, че дори не 
се изпотяваше. Иначе вина-
ги съм се възхищавал на иг-
рачите с номер 9 – старите 
класически централни напа-
датели. В България ми харес-

ваше Спас Джевизов напри-
мер“, посочва той.

Като футболист Краси се 
подвизава като защитник 
и по-точно стопер. Това бе 
постът и ролята на покойния 
великан в българския футбол 
– Трифон Иванов. Признава 
с усмивка, че е от така на-
речената школа на футбол-
ни дръвници.

„Мои приятели са ме пи-
тали как е възможно да ха-
ресвам техничните футболи-
сти като испанци и бразил-
ци, при положение че аз иг-
рая като класически шотлан-
дец или германец. Някакъв 
парадокс. Т.е., аз съм пред-

ставител на прослойката 
от футболни дръвници, а в 
крайна сметка съм и защит-
ник. Но пък винаги съм се 
възхищавал на играчи, ко-
ито лепят топката на глезе-
ните си, може би защото аз 
не можех“, добавя железни-
ят бранител.

Стъпва късно на 
зеления терен

Макар винаги да е ис-
кал да тренира футбол в 
любимия му „Черноморец“ 
(Бургас), баба му е имала 
тежката дума и е налагала 
вето, защото много се изпо-
тявал и щял да настине.

„Баща ми вечно беше на 
път като международен шо-
фьор, а майка ми покорно 
слушаше свекърва си. Така, 
че аз реално започнах да 
тренирам футбол в 9-и клас, 
което е ужасяващо късно. 
Тактически нямах никакви 
постройки в главата, не раз-
бирах футбола и бях на ма-
хленско ниво. Преди казар-
мата тренирах в школата на 
„Черноморец“, но бях дъл-
бока резерва именно зара-
ди късното ми започване и 
тактическата неграмотност. 
Иначе неизтощимо съм бя-
гал, не съм се страхувал от 
сблъсъци. Така, че нормално 
беше да не ме ползват тре-
ньорите“, пояснява той. 

След като се уволнява от 
казармата, не е приет да учи 
висше образование. И така 
отново съдбата го свързва 
с Айтос.

„Бях изправен пред ситу-
ацията да си намеря някак-
ва работа или да изпадна в 
безтегловност. Тогава ми ка-
заха, че във „Вихър“ (Айтос) 
отива нов треньор – легенда-
та Тотко Дремсизов, и пра-
ви нов отбор. И аз реших, че 
на един приятелски мач меж-
ду „Вихър“ и „Черноморец“ 
в Бургас ще отида и ще се 
запозная с него. Казах му: 
„Мога ли да се пробвам 
при вас? Тренирал съм в 
„Черноморец“ при Васил 
Желев, Дечо Николов, Рали 
Халачев“. Той ме гледа – 
един дълъг и слаб, и се съ-
гласи. По стечение на об-
стоятелствата пък тогава же-
лезният защитник на „Вихър“ 
Марин Брадвата беше конту-
зен. Неговият партньор в за-
щитата Иван Попето няма-
ше с кого да играе. Малко 
и на късмет, заради чужда 
контузия, Тотко Дремсизов 
ме взе и след две седмици 
ме пусна в първи мач. Това 
беше за Купата на България 
срещу третодивизионния 
„Поморие“. Интересно, че 
там загубихме с 4:3. Беше 
луд мач, а реванша в Айтос 
изгубихме с 2:0“, с носталгия 
си припомня Краси.

Така започва футболната 
му кариера – в редиците на 
навършилия наскоро 100 го-
дини „Вихър“ (Айтос). А от-
борът тогава е железен, пъ-
лен с известни на бургаска-
та, и не само, футболни общ-
ности имена. 

„Имаше играчи, които 
са били в „Черноморец“, 
„Нефтохимик“, „Берое“. Това 
са Ганчо Иванов, Стоян 

Грозев, Марин Брадвата си 
беше със статут на мест-
на легенда. Буквално в 
рамките на седмица Тотко 
Дремсизов създаде от един 
отбор от селската лига, от-
бор претендент за „В“ гру-
па. Заложи на много мла-
ди играчи, които после на-
правиха много добри кари-
ери, като сегашния треньор 
Милен Минчев. Още бяха 
ученици, а треньорът ги пус-
на да играят, което е мно-
го рисковано. С тези игра-
чи обаче успяхме да станем 
на първо място безапелаци-
онно и да играем бараж за 
„В“ група. Тежко беше – два 
баража се играеха. Това е 
един от най-великите мачо-
ве на „Вихър“. Първия бараж 
загубихме срещу „Марица“ 
(Момчилград) с 4:0, но на ре-
ванша успяхме да ги бием с 
4:0. В продълженията оба-
че ни вкараха два гола и 
- дотам. След мача Тотко 
Дремсизов влезе в събле-
калнята и каза: „Момчета, 
благодаря ви за всичко! Аз 
отивам в Димитровград“. 
Тогава видях стари и млади 
да плачат. Бат’ Тотко беше 
невероятен треньор“, раз-
вълнувано се връща назад 
във времето бранителят. 

В отбора на „Вихър“ 
Краси изкарва един се-
зон. След това става ясно, 
че „Нефтохимик“ ще ата-
кува класиране в „Б“ гру-
па, той отива на проби при 
Любо Борисов и го взимат 
в отбора.

„Там беше много зле по-
ложението като класира-
не. В един момент на полу-
сезона бяхме смело на по-
следното място (смее се). 
Дойде Кирил Станков, лека 
му пръст, легенда на ЦСКА, 
със свои играчи – млади и та-
лантливи, а от „Нефтохимик“ 
изчистиха някои, които не са 
им вдъхвали доверие. Един 
от тях бях аз. Тогава се появи 
като човек, който управлява 
клуба - Христо Порточанов. 
Аз съм му казвал, че преди 
да дойде той, „Нефтохимик“ 
беше на последно място, но 
след като изгони мен и пое 
отбора, станаха легенди. 
Така, че си личи от кого е 
имало по-голяма полза“, от-
ново с голяма усмивка раз-
казва той.

След това, докато учи ви-
сше образование в Шумен, 
играе в студентските пър-
венства.

„После съм играл в сту-
дентските първенства в 
Шумен, след това се вър-
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Второто Аз

4 Красимир Калудов е част от силния отбор на „Вихър“ (Айтос) 
при Тотко Дремсизов
4 Започва от школата на „Черноморец“, играе и за 
„Нефтохимик“
4 И до днес рита за удоволствие с легенди

Сбъдната мечта - визита на „Сантяго Бернабеу"

Красимир Калудов отскоро влезе в ролята и на ТВ водещ в Канал 0

Журналистът пази форма с редовно бягане край морето
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Второто Аз
нах. Имаше един прези-
дент на „Черноморец“ Стоян 
Абрашев, който направи 
свой футболен клуб „Морска 
фауна“. Там играх 3-4 годи-
ни, после в „Приморско“, и 
така. Това е. Ниско ниво, до 
„В“ група. Не мога да кажа, 
че имам някаква бляскава 
кариера“, скромно заявява 
журналистът и продължава:

„Колкото и странно да 
е, когато бях във „Вихър“ и 
„Нефтохимик“ бяхме с по-
лупрофесионален статут. 
Условно казано, се водехме 
на работа някъде и получава-
хме заплати. Така беше на-
всякъде. Реално съм се из-
държал с футбола като млад. 
Иначе в „Приморско“, кога-
то биехме, още в съблекалня-
та ни даваха по 10 лева пре-
мия, с която извеждах тога-
вашната си приятелка и на-
стояща съпруга“.

Най-паметният мач

Това трябва да е този, 
в който вкарва първия си 
гол. 

„Това беше във „Вихър“. 
Играехме срещу един много 
як състав на „Камено“, в кой-
то съм сигурен, че беше дъл-
гогодишният им кмет Стефан 
Бонев. Между другото сме 
се ритали и с дългогодишния 
кмет на Равда (смее се). Та 
първият гол. Успях да отнема 
топката в центъра. Подадох 
на дясното крило. Той про-
би и ми я центрира в нака-
зателното поле, докъдето бях 
пробягал и вкарах гол. Иначе 
повечето ми голове са с гла-
ва. Постът, на който играех, 
е стопер. Тогава играехме с 
класическо либеро, нямаше 

игра в линия, в онези древ-
ни времена. Може би десе-
тина са ми головете общо. 
Мога да се похваля обаче, 
че в отборите, в които съм иг-
рал, много рядко някой ни е 
отбелязвал гол с глава“, зая-
вява той, което говори за до-
брото му пласиране по вре-
ме на игра.

Но разбира се, стават и 
обърквания.

„В един мач срещу 
„Локомотив“ (Стара Загора) 
ни вкараха гол с глава и аз 
почвам да крещя на съотбор-
ниците ми защо са го остави-
ли, а те ме питат: „Ами ти как-
во направи?“, и аз: „Ами как. 
Пазех номер еди-кой си!“, а 
те: „Ами нали той вкара с гла-
ва?“. А то в мелето всеки се 
блъска, прескача, заобика-
ля и накрая точно моят чо-
век вкарва. Така че да не се 

възгордявам толкова“, раз-
казва забавната история от 
зеления терен той.

А като заговорихме за ар-
хаичната игра с либеро, с ко-
легата журналист си спом-
няме европейската титла на 
Гърция от 2004-а.

„Играта в линия вече се 
практикуваше тотално на-
всякъде и когато през 2004-а 
Гърция излезе с либеро, 
всички им се смяха, но ста-
наха европейски шампиони. 
Водеше ги Ото Рехагел. И 
така анахроничните и стана-
ли за пълен смях гърци запу-
шиха устите на всички специ-
алисти. Виждаме сега как и 
3-5-2 се завръща, и то с три-
ма централни защитници в 
линия. Абе, да си централен 
защитник е много отговор-
но. Имало е случаи, в които 
съм се осъзнавал, че са ми-

нали 10-15 минути, а аз още 
не съм докоснал топката с 
крак, но съм я избил с глава 
7-8 пъти“, посочи той.

транзицията от 
футбола към 
журналистиката

В един момент Краси е 
приет да учи българска фи-
лология в Шуменския универ-
ситет. Там, както писахме по-
горе, той играе в студентския 
отбор и за пръв път в исто-
рията се класират на репу-
бликански финали. Спомня 
си как преподавателят по 
физическо възпитание че-
тял някакви наръчници и ин-
струкции, защото не знаел 
какво трябва да правят там, 
какви са правилата, схемите 
на турнира.

„Винаги ми е харесва-
ла работата на журнали-
стите. В Шумен имаше фа-
култативна специалност 
„Журналистика“. Сега ще 
споделя една история, ко-
ято много съм разказвал. 
Имахме изпит, а аз бързам за 
влак за Бургас, защото ина-
че ако го изтърва, следващи-
ят е след 5-6 часа. На самия 
тест една от задачите беше 
да влезем в ролята на главен 
редактор и да редактираме 
текст. В тези времена вестни-
ците доминираха пазара. Аз 
обаче, бързайки много, за-
черкнах целия текст и напи-
сах изцяло нов. Предавам си 
работата на преподавателя, 
който беше уважаван мес-
тен журналист. След като я 
видя, ми се разкрещя и ми 
писа двойка. След това каза: 
„От теб никога няма да ста-
не журналист“ и ме изгони. 

Трябваше да се явя на по-
правка, но това така и не ста-
на“, разказа Краси.

След като завършва, кан-
дидатства за работа в ня-
колко медии, но никъде не 
го приемат.

„Един ден се появи конкурс 
в радио „Мая“. Помня, че на-
писах някаква хумористична 
автобиография, защото със 
сериозните до този момент 
не се получаваше. Още като 
влязох, ме чуха и ми каза-
ха: „Довечера започваш!“. И 
така поех нощния блок, кое-
то си е голяма школа, защо-
то не знаеш какво ще стане 
и как ще реагираш. Винаги 
съм се интересувал и от по-
литика, още от много малък. 
Глобалните процеси също – 
как се отразяват на нашето 
Отечество. Някой трябваше 
и със спорта да се занимава 
и така навлязох и в спортни-

те среди. Това е началото ми 
в журналистиката от 97-ма и 
още не съм излязъл“, заявя-
ва колегата.

Футболът обаче и до ден 
днешен си остава негова 
страст и част от живота. 
Макар и да не е професи-
онално на терена, Краси е 
там, за да прави това, кое-
то прави най-добре, а имен-
но да спира вражите атаки 
към вратата. 

„Събираме се с ветерани 
като Георги Чиликов, Милен 
Георгиев, Пламен Крумов, 
Тодор Киселичков и други, 
с малки прекъсвания от моя 
страна заради контузии – къ-
сания, схващания, счупен нос 
в мач. Най-интересното е, че 
като ритнеш Милен Георгиев, 
него не го боли, а те боли теб. 
Много странна костна струк-
тура има“, завършва разго-
вора с усмивка.

футбола, който стана Бургаски репортер

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-459/21.6.2022 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тай-

но наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.501.249 по КККР на гр. Царево, с площ от 2940 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

 Начална тръжна цена – 311640 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 08.07.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

11.07.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -31164 лева -10 % от началната тръжна цена, 
вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 08.07.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-12.07.2022г. , час-10,00 
часа, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-460/21.6.2022 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тай-

но наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.504.65 по КККР на гр. Царево, с площ от 485 кв.м., с трай-
но предназначение-урбанизирана.

 Начална тръжна цена – 34435 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 08.07.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

11.07.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -3443,5 лева -10 % от началната тръжна цена, 
вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 08.07.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-12.07.2022г. , час-10,30 
часа, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-461/21.6.2022 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тай-

но наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.504.66 по КККР на гр. Царево, с площ от 499 кв.м., с трай-
но предназначение-урбанизирана.

 Начална тръжна цена – 35429 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 08.07.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

11.07.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -3542,9 лева -10 % от началната тръжна цена, 
вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 08.07.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-12.07.2022г. , час-10,15 
часа, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Об-
щинска администрация Царево.-

Оглед на  имота ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Любовта към „белия балет“ е силна в семейство Калудови. На снимката Краси и 
синът му Виктор

Репортерът (от дясно наляво вторият клекнал) със съотборниците си, с кои-
то продължава да рита редовно



„Черноморски фар“

Двадесет и осмото Светов-
но първенство по свободно 
гмуркане преминава със сил-
но българско участие, съоб-
щиха организаторите. Още в 
първия състезателен ден на-
шите записаха отлични резул-
тати

В атрактивната дисципли-
на атлетите се състезаваха 
да преплуват максимална хо-
ризонтална дистанция на 1 
дъх с 2 плавника. Мирослав 
Минчев от отбора на 
Seanomad направи нов наци-
онален рекорд като изплува 
202м под вода на 1 дъх. Мар-
тин Първанов (отново от 
Seanomad) също направи 
силно участие, записвайки 
156 метра под вода и нов ли-
чен рекорд.

Още 5 национални рекорда 
бяха направени по време на 
елитното състезание, сред тях 
на Германия, Корея, Сърбия 
и Хърватия.

Вторият състезателен ден 
продължи с дисциплина, в ко-
ято участниците мериха сили 
за постигане на максимална 
дистанция на 1 дъх, но този 
път – без плавници. В него 
стартираха две от световни-
те рекордьорки – Магдалена-
Солич Таланда и Юлия Козер-
ска. Именно втората подобри 
световния рекорд при жени-
те. Тя се класира първа в дис-
циплината динамична апнея 
без плавници, като с това си 
осигури златния медал.

Козерска преплува 209 ме-
тра хоризонтална дистанция 
на един дъх още в първата се-
рия на състезанието и с това 
постави летвата много висо-
ко. Нейната най-голяма кон-
курентка и бивша световна 
шампионка в дисциплината 
Магдалена Солич-Таланда съ-
що направи много силно плу-
ване (180 метра) и спечели 
среброто. Бронзовото отли-
чие заслужено отиде при Ка-
терина Садурска от Украйна 
(171 метра).

При мъжете победител в 

дисциплината стана Гийом 
Бордила от Франция, който 
изплува 193 метра под вода 
на един дъх. На второ и тре-
то място се наредиха поляци-
те Карол Карц (185 метра) и 
Михал Боченек (169 метра).

По време на втория ден на 
Световното първенство по 
свободно гмуркане бяха по-
ставени още два национални 
рекорда - на Латвия при же-
ните и на Обединени арабски 
емирства при мъжете.

Третият състезателен ден 
в четвъртък продължи с дис-

циплината статична апнея - 
в нея участниците мериха си-
ли за постигане на макси-
мално задържане на въздух 
в статично положение. Това 
е и единствената дисципли-
на в състезателното свобод-
но гмуркане, при която се от-
чита време. Световният ре-
корд при мъжете там е 11:35 
минути, а при жените 9:02 ми-
нути.

Закриването на Световно-
то първенство ще се проведе 
в днешния ден със специал-
на церемония. 

Георги РУСИНОВ

Волейболният вицешампион 
на България „Нефтохимик 2010“ 
раздвижи трансферния пазар у 
нас с нови попълнения. В рам-
ките на седмица от клуба обя-
виха няколко нови имена, как-
то и тези, които остават със си-
гурност в отбора за новия се-
зон.

Новината за завръщането на 
Георги Чалъков в редиците на 
бургазлии зарадва феновете. 
През сезон 2016/2017 Чалъков 
стана шампион на България и 
вдигна Суперкупата с екипа на 
„Нефтохимик 2010“. През годи-
ните той се подвизава още в 
„Пирин“ (Разлог), „Дунав“ (Ру-
се), „Хебър“ (Пазарджик) и 
„Добруджа 07“ (Добрич). 

Първи трансфер в кариерата 
си прави играч на „Дунав“ (Ру-
се). Край морето акостира за 
новия сезон младата надежда 
Симеон Добрев, който ще играе 
за бургазлии. Либерото е част 
и от националния отбор на Бъл-
гария до 22 години, като полу-
чава първата си повиквателна 
за отбора на 17-годишна въз-
раст. С националния отбор е 
участвал на балкански и светов-

ни първенства, както и на 1-ви-
те младежки олимпийски игри, 
които се проведоха в Баку.

Друг нов играч в „Нефтохимик 
2010“ от новия сезон е центра-
лен блокировач. Това е Петър 
Бъчваров, който идва от тима 
на ЦСКА (София), където се под-
визаваше през изминалия се-
зон. Бъчваров е юноша на „Вик-
тория Волей“. Бил е също така 
в отборите на „Арда“ (Кърджа-
ли), „Пирин“ (Разлог), „Локомо-
тив“ (Пловдив), „Дунав“ (Русе), 
„Хебър“ (Пазарджик).

Потвърдено участие за втори 
сезон в „Нефтохимик 2010“ има 
от разпределителя и капитан на 
националния отбор (U22) Любо-
мир Телкийски. Калоян Балаба-
нов и Тошко Димитров също ще 
останат в отбора за сезон 
2022/2023. За трета поредна го-
дина червената фланелка ще но-
си Ивайло Лалов.

CтРа НИ ца 18 24-27 ЮНИ 2022

Малките плувци от клуб "Акулите" спече-
лиха общо 16 медала на турнира Lucky Hunt 
във Варна за деца от 7 до 12 години.

Състезанието даде възможност на 350-
те участници от цялата страна да покриват 
необходимите нормативи за финалите на 
Държавното първенство в Сандански след 
месец.

Медалистите от Варна са: Жанет Янева, 
2010 година - златни медали на 50 метра 
бътерфлай, 100 и 200 метра кроул; Йоана 
Мермеклиева,2012 година - сребърни ме-

дали на 50 метра кроул и 50 метра бруст, 
бронз на 100 метра кроул; Виктория Дине-
ва, 2012 година - сребърни отличия на 100 
и 200 метра кроул и на 100 метра бруст; Бо-
рис Георгиев, 2012 година - сребро на 50 и 
100 метра бътерфлай; Александър Георги-
ев, 2010 година - злато на 100 метра кро-
ул; Калоян Петров, 2013 година - злато на 
50 метра бруст и 100 метра бруст; Иво Тан-
чев, 2012 година - сребро на 50 метра кро-
ул; Николай Стоев, 2010 година - бронзов 
медал на 50 метра кроул.

Малки плувци на „Акулите“ 
спечелиха 16 медала във Варна

Чф

„Нефтохимик 2010“ раздвижи 
трансферния пазар с нови попълнения

ВОЛЕЙБОЛ

ОБЯВа

0879 834668 – Търси шофьор-разпространител 
за лепене на плакати по Южното Черноморие - 

60-90 лв./ден, служебен телефон, квартира

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-462/21.06.2022 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г. на следния обект: 
петно № 73 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево 
за 2022 г. за гр. Царево, с площ 200 кв. м., разположено в ПИ № 
48619.502.631 по КККР на гр. Царево, с трайно предназначение – 
урбанизирана, с начин на трайно ползване – „за обществен сели-
щен парк, градина“, актуван с АПОС № 642/17.01.2012 г., с цел 
„заведение за обществено хранене - ресторант”.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на 
търга:

Начална тръжна наемна цена в размер на 590.00 лв. без ДДС 
на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 7080.00 лв. 
без ДДС.

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от пър-
воначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

- Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 08.07.2022 г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

11.07.2022 г.. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, надписани с 
наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация – 100.00 лева без ДДС и раз-
мер на депозит за участие – 10% от началната тръжна годишна це-
на в размер на 708.00 лева, вносим по сметката на Общината: 
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 08.07.2022 г.

 Дата на отваряне на предложенията-12.07.2022 г. , час-10:45 
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на об-
щина Царево.

Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след за-
купуване на тръжната документация и внасяне на депозита за учас-
тие, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

За контакт:Мария Стоименова - тел. 0590 550 -13

Ключови играчи 
остават при 
вицешампионите 
и за новия сезон

Петър Бъчваров

Симеон Добрев

Любомир Телкийски

Тошко Димитров

Георги Чалъков

Ивайло Лалов

Калоян Балабанов

СВОБОДНО ГМУРКаНЕ

Рекорди паднаха на Световното в Бургас



О Б Щ И Н А    С Т А Р А    З А Г О Р А 

ОБЯВЯВА НА 20.07.2022 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 
В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по 
ред

Населено място, № на имота, 
местност

Площ на 
имота
/кв. м/

Начална тръж-
на цена/лева 

/без ДДС/

Депозит /
лева/

Стъпка за 
наддава-
не /лева/

36 гр. Созопол, ПИ 67800.8.909, мест-
ност „Буджака“ 113 22 000 11 000 2 200

Специфични условия: 
–  За обект № 36 – имотът е маломерен, попада в охранителна зона „А“ от ЗУЧК, в рекреационна 

устройствена зона за вилен отдих, в граници на защитена територия от ЗЗТ, за опазване и социали-
зация на НКН.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 18.07.2022 г., в 
Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна до-
кументация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: “УниКредит Бул-
банк” АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 18.07.2022 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

1924-27 ЮНИ 2022

Чф
Р Е П У Б Л И к А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

Изх. 31-00-11 / 20.06.2022 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на тру-
да и чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията 
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация и Заповед № РД-10-148 от 20.06.2022 
г. на областен управител на област Бургас и пред-
седател на Асоциация по ВиК на обособената об-
ласт, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ЕАД – гр. Бургас, 

О Б Я В Я В А М
Конкурс за длъжността: Инженер В и к – В и к 

експерт на Асоциация по Вик - Бургас, със седа-
лище: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1, брой работ-
ни места 1, при следните условия:

І. Характер и срок на трудовото правоотноше-
ние – безсрочно, със срок за изпитване 6 месеца 
в полза на работодателя, при 8 часов работен ден, 
5 дни седмично.

ІІ. Описание на длъжността 
ВиК експертът на Асоциация по ВиК – Бургас:
1. следи за точното изпълнение на договора с В 

и К оператора;
2. следи за правилното стопанисване, поддър-

жане и експлоатация на В и К системите и съоръ-
женията в обособената територия; 

3. изгражда и поддържа регистър на всички В и 
К проекти на обособената територия, финансира-
ни от фондове на Европейския съюз; 

4. участва или контролира изработването/акту-
ализирането на регионалния генерален план на В 
и К системите и съоръженията и генералния план 
на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системи-
те на обособена територия и на инвестиционните 
програми към тях;

5. изпълнява и други задачи, посочени в правил-
ника или възложени му от председателя на асоци-
ацията.

Размер на основната заплата от 710 лева до 
1300 лева. 

Длъжностната характеристика е на разположе-
ние на кандидатите в Центъра за административно 
обслужване, Областна администрация Бургас, гр. 
Бургас, ул. „Цар Петър“ №1.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – тест и 
интервю с кандидатите.

ІV. Изисквания към кандидатите:
1. Изисквано образование – висше инженерно 

образование в областта на В и К;
2. Професионален опит: не се изисква;
3. Да притежават необходимите професионални 

и нравствени качества;
4. Да познават добре нормативната уредба в 

областта на В и К сектора и неговото регулиране;
5.Компютърна грамотност: много добри позна-

ния и работа с MS Office, Internet.
V. Необходими документи за участие в кон-

курса.

Кандидатите следва да представят за участие в 
конкурса, лично или чрез упълномощено лице, 
следните документи:

1. писмено заявление за участие в конкурса 
(свободен текст); 

2. професионална автобиография;
3. копия от документи за придобита образова-

телно – квалификационна степен (диплома за за-
вършено висше образование и допълнителна ква-
лификация), които се изискват за длъжността;

4. копие от трудова книжка и от други докумен-
ти, удостоверяващи професионален опит.

5. карта за медицински преглед (при назначава-
не).

В документите за конкурса задължително се по-
сочва телефон за връзка и актуална електронна 
поща на заявителя.

VІ. Място и срок на подаване на документи-
те: 

Заявленията ще бъдат приемани от 09.00 до 
17.30 ч. в Центъра за административно обслужва-
не, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. 
„Цар Петър“ №1.

Срок - един месец от публикуването на обяв-
лението в местния печат.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъ-
дат поставяни на таблото в Центъра за админи-
стративно обслужване и на интернет страницата 
на Областна администрация Бургас. www.bs.gov-
ernment.bg

VІІ. Процедура: Конкурсът ще се проведе от кон-
курсна комисия на три етапа. В рамките на първия 
етап комисията разглежда постъпилите заявления 
като преценява дали са представени всички необ-
ходими документи и дали те удостоверяват изпъл-
нението на изискванията за заемане на длъжност-
та. Комисията допуска до участие в конкурса един-
ствено кандидатите, които напълно отговарят на 
изискванията, посочени в обявата. Във втория етап 
допуснатите кандидати решават тест, за оценява-
не на познаването на  нормативната уредба, свър-
зана с упражняване на длъжността. В рамките на 
третия етап комисията чрез интервю оценява до-
пуснатите кандидатите чрез поставяне на въпро-
си, свързани с: оценяване на комуникативна ком-
петентност, професионална компетентност и про-
фесионална мотивация за работа във ВиК асоци-
ацията. Въз основа на проведения конкурс коми-
сията класира кандидатите съобразно получения 
от тях резултат.

За допълнителна информация, лицата могат да 
се обръщат към Димитринка Ганева – Главен се-
кретар на Асоциация по ВиК – Бургас, на тел. 0882 
837825; 056/89 41 71.

СТОЙкО ТАНкОВ  /п/
Областен управител на област Бургас и 
Председател на Асоциация по ВиК на обособе-

ната територия, обслужвана от „Водоснабдя-
ване и канализация“ ЕАД – Бургас

ПОкАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

На основание Заповед на управителя № РД-
07- 69/20.06.22 г. издадена на основание  чл.18 
ал.1и ал.2 от Наредбата за условията и реда за  
упражняване правата на собственост в търговски 
дружества, участието в граждански дружества и 
сключването на договори за съвместна дейност от 
община Бургас, по реда на глава VII във връзка с 
чл.61 и следващите от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общин-
ски имоти и вещи, приети от Общински съвет - Бур-
гас:

І. ОТкРИВАМ процедура за провеждане на  
публични търгове с явно наддаване за отдаване 
под наем  за срок от три години  на нeдвижими 
имоти -търговски обекти на дружеството, с адре-
си в гр. Бургас:

1. Търговски обекти, разположени в сграда с 
идентификатор 07079.602.513.2 по кккР на гр. 
Бургас с предназначение на сградата за търго-
вия с  адрес: гр. Бургас, ж. к.”Славейков”, ра-
йонен пазар „Младост“, а именно:

a/ Магазин №3-4, с площ от 28 кв.м.,с пред-
назначение извършване на търговска дейност- тър-
говия на дребно, с начална тръжна месечна наем-
на цена 300 лв.с ДДС  и стъпка за наддаване 30 
лв. с ДДС.

2. Търговски обекти, разположен в ПИ с иден-
тификатор 07079.651.285 по кккР на гр. Бургас- 
с адрес: Пазар на селскостопанска продукция, 
хранителни и промишлени стоки, гр. Бургас,  ж.к. 
”М. Рудник”:

а/ Магазин № 1 в сграда блок № 1, с иденти-
фикатор 07079.651.285.4, с адрес  гр. Бургас, ж.к. 
Меден Рудник зона "А", ул. Апостол Войвода № 3, 
с площ от 8 кв.м., с предназначение извършване 
на търговска и/или производствена дейност, с на-
чална тръжна месечна наемна цена 130 лв. с ДДС  
и стъпка за наддаване 13 лв. с ДДС

б/ Магазин № 2 в сграда блок № 1, с иденти-
фикатор 07079.651.285.4, с адрес  гр. Бургас, ж.к. 
Меден Рудник зона "А", ул. Апостол Войвода № 3, 
с площ от 24,37 кв.м., с предназначение извърш-
ване на търговска и/или производствена дейност, 
с начална тръжна месечна наемна цена 260 лв. с 
ДДС  и стъпка за наддаване 26 лв. с ДДС

в/ Магазин № 3 в сграда блок № 1, с иденти-
фикатор 07079.651.285.4, с адрес  гр. Бургас, ж.к. 
Меден Рудник зона "А", ул. Апостол Войвода № 3, 
с площ от 50.19 кв.м., с предназначение извърш-
ване на търговска и/или производствена дейност, 
с начална тръжна месечна наемна цена 300 лв. с 
ДДС  и стъпка за наддаване 30 лв. с ДДС

г/ Магазин № 2 в сграда блок № 3, с иденти-
фикатор 07079.651.285.3, с адрес  гр. Бургас, ж.к. 
Меден Рудник зона "А", ул. Апостол Войвода № 3, 
с площ от 37.25 кв.м., с предназначение извърш-
ване на търговска и/или производствена дейност, 
с начална тръжна месечна наемна цена 300 лв. с 
ДДС  и стъпка за наддаване 30 лв. с ДДС

д/ Магазин № 1 в сграда блок № 4, с иденти-
фикатор 07079.651.285.2, с адрес  гр. Бургас, ж.к. 
Меден Рудник зона "А", ул. Апостол Войвода № 3, 
с площ от 37.25 кв.м., с предназначение извърш-
ване на търговска и/или производствена дейност, 
с начална тръжна месечна наемна цена 390 лв. с 
ДДС  и стъпка за наддаване 39 лв. с ДДС

3. Търговски обект - Магазин № 6 разположен 
в сграда с идентификатор 07079.501.192.1 с ад-
рес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, п.к. 

8000, ж.к. „Изгрев“, функц. предн. Сграда за 
търговия, брой етажи 1, застроена площ 396 кв.м., 
с площ на обекта от 22 кв.м., с предназначение 
извършване на търговска дейност – търговия на 
дребно с алкохол, с начална тръжна месечна на-
емна цена 660 лв .с ДДС  и стъпка за наддаване 
66 лв. с ДДС.

ІІ. Търговете ще се проведат на 12.07.22 г. от 
13.30 ч. в седалището на „Бургаски пазари” ЕО-
ОД- гр. Бургас, ул.”Цариградска”№ 57, администра-
тивна сграда ет.2.

Заявление за участие и депозит да се внесат в 
срок до 14.00 ч на 11.07.22 г.

 В случай, че за търга не са подадени заявления 
срокът се удължава с 14 дни до 27.07.22 г. Като 
срокът за подаване на заявления за участие и де-
позит е до 14.00 на 26.07.22 г.

III. В случай, че след продължаване на срока ня-
ма подадено нито едно заявление ще се проведе 
повторен търг на 11.08.22 г. Като срокът за пода-
ване на заявления за участие и депозит е до 14.00 
ч на 10.08.22 г.

Определям следните изисквания към  канди-
датите за участие в търговете:

Участник в съответния търг може да бъде всяко 
българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, регистри-
рано като търговец по Търговския закон, не е обя-
вено в несъстоятелност, не се намира в производ-
ство по несъстоятелност, не се намира в произ-
водство по ликвидация, не е лишено от право да 
упражнява търговска дейност, няма задължения 
към държавата и към Община Бургас, няма задъл-
жения към „Бургаски пазари” ЕООД, ако е бил пре-
дишен наемател, наемният договор не е бил пре-
кратен поради виновно поведение на участника.

Определям ред за закупуване на тръжната до-
кументация, размер и начин на плащане на це-
ната й, краен срок за приемане на заявления-
та на участниците  както следва:

1.Тръжната документация се получава в касата 
на „Бургаски пазари” ЕООД, гр. Бургас, ТК ”Крас-
нодар” ет.1-вход към Централен пазар, след за-
плащане на стойността й от 80 лв. 

2. Заявления за участие в търга се приемат в за-
печатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост,  
в деловодството на „Бургаски пазари” ЕООД  гр. 
Бургас, ул.”Цариградска”№ 57, Централен пазар 
„Краснодар”, административна сграда , 2 етаж.

Депозитът за участие в съответния търг е в три-
кратния размер на началната тръжна месечна на-
емна цена, и следва да се внесе  по разплащател-
на сметка на “Бургаски пазари” ЕООД  в Търгов-
ска банка „Д“ АД - Бургас: IBAN: BG 02 DEMI 9240 
1000 1789 68 BIC: DEMIBGSF . 

Внесените от кандидатите депозити за участие 
в търг с явно наддаване не се възстановяват в 
следните случаи:

1. Когато кандидат, подал заявление не се яви 
на търга;

2. Когато участникът, определен за спечелил тър-
га, откаже да подпише договор за наем, респек-
тивно да заплати предложената от него наемна це-
на.

Огледи на имотите могат да се извършат  в при-
съствие на техническия организатор.

Разяснения по тръжните процедури и допълни-
телна информация в срока за подаване на заяв-
ленията за участие  в търга на тел.: 056/894293. 

УПРАВИТЕЛ:
/Донка Христова/

със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.”Цариградска” № 57

ОБЩИНА ПРИМОРСкО 
ОБЯВА 

Заповед №465/22.06.2022 г. на Кмета на Общи-
на 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 - об-
щинска собственост, и в изпълнение на Решение 
№323/14.04.2022 г. на Общински съвет – гр. При-
морско, Община Приморско открива процедура за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имоти – частна общинска собстве-
ност както следва : 

1. ПИ с идентификатор 58356.501.335, целият 
с площ 933кв.м., по КК и КР на гр.Приморско. 
Трайно предназначение на територията: Урбани-
зирана; Начин на трайно ползване: За търговски 
обект, комплекс. При граници на имота: 
58356.501.336; 58356.501.72; 58356.501.333, 
представляващ УПИ XVII–за търговия, кв.59 по ре-

гулационния план на гр. Приморско, ведно с по-
строената в имота масивна едноетажна сграда за 
обществено хранене с идентификатор 
№58356.501.335.1 по КККР на гр. Приморско със 
застроена площ от 337кв.м. 

1.1. Начална тръжна цена за имотите 408 054.00 
лв.(четиристотин и осем хиляди и петдесет и че-
тири лева) без ДДС. 

Срок за закупуване на тръжната документация 
– от деловодството на Община Приморско - до 
16.00 часа на 30.06.2022 г. Срок за подаване на 
предложенията за участие в търга – до 17.00 ча-
са на 30.06.2022 г. 

Дата на провеждане на търга – 01.07.2022 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 имформация и пълния текст на запо-
ведта на сайта на Община Приморско – primorsko.
bg, раздел: Търгове и на тел. 0550 33631

З А П О В Е Д
№ 293 / 22.06. 2022 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА,чл.35 
ал.1 от ЗОС, чл.88 от НРПУРОИ, протоколни реше-
ния № 231 прието на 29-то заседание на Общин-
ския Съвет гр.Сунгурларе, проведено на 30.03.2022 
г., протоколно решение № 244 прието на 31-то за-
седание на Общинския Съвет гр.Сунгурларе, про-
ведено на 27.05.2022 г

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

чен търг с явно наддаване за продажба на недви-
жими имоти частна общинска собственост в Об-
щина Сунгурларе, обл.Бургас,както следва:

1. Недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, находящ се в село Съединение,кв. „Морава”, 
общ. Сунгурларе, а именно: терен с площ 901 кв.м., 
съставляващ УПИ ХVII в квартал 24А по ПУП на се-
лото, актуван с АЧОС № 2840/07.06.2012 г., при 
начална цена 5014 лв. без ДДС / пет хиляди и че-
тиринадесет лева без ДДС/.

2. Недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, находящ се в гр.Сунгурларе, обл. Бургас, а 
именно: сграда с площ 94 кв.м., разположена в 
западната част на УПИ III, отреден за младежки 
дейности и обществено обслужване в квартал 68 
по ПУП на града, целият с площ 746 кв.м., актува-
на с АЧОС № 4112/05.05.2020 г., при начална це-
на 11 972.00 лв. /единадесет хиляди деветстотин 
седемдесет и два лева /.

II. Утвърждавам тръжна документация за всеки 
имот по-отделно съдържаща : заявление за учас-
тие, заявление за липса на задължения към Общи-
ната, декларации -2 броя, проекто – договор, ко-
пие от скица, копие от акт за собственост, копие 
от лицензирана оценка , копие от заповедта за тър-
га, копие от решение на Общинския съвет и копие 

от данъчна оценка.
III . Цена на един комплект тръжни документи 0,2 

% от стойността на началната тръжна цена на обек-
та, не по-малко от 50 лв. без ДДС, съгласно при-
ложение по чл. 47, раздел III точка 2 от Наредба 
за определяне и администриране на местните так-
си и цени на услуги на територията на Община Сун-
гурларе, платими в касата на Общината и се полу-
чават в стая № 6, I-ви /над партер/ етаж на Общи-
на Сунгурларе.

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

V. Оглед на имота – предмет на търга се извърш-
ва всеки работен ден с

представител на общината или кметствата, след 
закупуване на тръжната документация.

VI.Търгьт ще се проведе на 20.07.2022 г. от 10.00 
часа в заседателната зала на Общината, I-ри /над 
партер/, по реда на обявените имоти.

VII.Документи за участие в търга се приемат до 
12.00 часа на 19.07.2022 г. в деловодството на 
Община Сунгурларе, партерен етаж, в запечатан 
непрозрачен плик, адресиран и подпечатан.

VIII. Собствеността върху предмета на търга се 
прехвърля след окончателното заплащане на пред-
ложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 
35 ал. 2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе , стой-
ността на разходите, направени от Общината за 
изготвянето на оценките, платими в седемдневен 
срок от датата на получаване на писмено уведом-
ление, с което му предлага сключването на дого-
вор.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ : п.
Кмет на Община Сунгурларе

за РЕКЛаМа 056 82 54 35, 0878 424 698



Силвия ШАТЪРОВА

Четирима ученици от Про-
фесионалната гимназия по 
туризъм “Проф. д-р Асен 
Златаров“ подготвиха „Обяд 
за шампиони“. Всъщност те 
са шампионите, а журнали-
сти, шефове в образование-
то, отговорни фактори в кул-
турата и туризма бяха тяхно 
жури като дегустираха чети-
ристепенно меню и черешо-
ва лимонада. Аплодисмен-
тите по време на обяда за-
служено бяха за Венцислав 
Сребрев от ХI е клас с ръково-

дител Анна Тодорова, в спе-
циалност „Сервиране“, слад-
каря Георги Янчев от ХI д клас 
с ръководител Петя Желязко-
ва, топготвачът Фани Кисело-
ва с ръководител Ганка Анге-
лова и Яница Руменова - ХI 
е клас, която е в паралелка 
„Барман“ с ръководител д-р 
Ивайло Минчев и демонстри-
ра уникална лимонада.

През пролетта по време на 
регионално състезание в Хи-
саря и национално в София 
те се връщат с пет медала, 
като носят най-големия успех 

досега на ТОХ-а, казва с гор-
дост Фотинка Въргова - ди-
ректор на гимназията.

Обядът за шампиони събра 
членове на настоятелството 
на гимназията, представите-
ли на Община Бургас - Йор-
данка Ананиева, зам.-кмет 
по образование, и Весели-
на Таралова, началник-от-
дел "Образование", както и 
Красимира Костова, дирек-
тор на Националния архео-
логически резерват "Деултум 
- Дебелт", партньор на учи-
лището.

Рецептите, които приготви-

ха специално за тях ученици-
те, трудно можете да видите 
и опитате в бургаски ресто-
рант , за съжаление, но пък 
можете да се порадвате, че 
идва нова бодра смяна в ку-
линарията и учениците по-
ставят нова култура в хра-
ненето и сервиза. 

Гостите опитаха две пре-
дястия - палачинка със спа-
нак и палачинка с пипер с 
мус от крема сирене и сире-
на, както и пилешко филе със 
сирена и манго, крамбъл от 
трохи и стъклен чипс. 

Почти никой от кулинарни-
те шампиони не се вижда в 
риалити предаване, но пък 
проектира бъдещето си ка-
то горд собственик на свой 
бизнес. 

Имат самочувствие и ам-
биция сами да развиват не-
що свое, а не да са наемни 
работници. 

Фани Киселова вече се ди-
пломира като готвач, тя пе-
чели сребърен медал от на-
ционалното състезание в 
София със своя гурме ин-
терпретация на бурга-
ската странджанка за 
основно ястие. Пред-
ставяте си я като ру-
ло с пълнеж от синя 
слива, увита в бекон 
и уникално плейтна-
та, както е модно да 
се говори.

Фани вече успешно 
помага в семейния биз-
нес на родителите си, ко-
ито въртят четири заведе-
ния в Созопол, като фамили-
ята й повярва от тази годи-
на Фани да менажира един 

от ресторантите й.
Венцислав Сребрев 

завладя с уменията си 
на невероятно точен 
сервиз и презентация 
на ястията, а след то-
ва пред гостите пре-
зентира как се декан-
тира вино - операция, 
която малцина знаят и 

успешно прилагат с на-
питката.

Момчето и в момен-
та работи като серви-
тьор през ваканциите, 
но догодина смята да 
участва в национално-
то състезание и за ку-
линар, като премине от 

другата страна освен да 
ги сервира - и да ги при-

готвя. 
Бъдещият сладкар Георги 

е впечатлил национално-
то жури с козуначени киф-

лички с ябълково слад-
ко и с еклерите от па-
рено тесто с пълнеж 
от маскарпоне, малини 
на прах, хрупкави ма-
лини и шамфъстък, ук-
расата се допълва от 
ядливи цветя.  Георги 
мечтае за своя малка 

бутикова сладкарничка 
в Бургас. 
Яница Руменова демон-

стрира как се прави интер-
претация на тема "Лимона-
да" и с нея бяха посрещна-
ти гостите на събитието. Ре-
цептата е авторска на ней-
ния ментор Ивайло Минчев. 
На състезанието е успяла да 
се справи с коктейл дайкири 
само за 48 секунди.

Присъстващите на съби-
тието се убедиха в профе-
сионализма на екипа, кой-
то работи в гимназията и на 
таланта на учениците, кои-
то носят медали и се горде-
ят, че са част от Професио-
нална гимназия по туризъм 
"Проф. д-р Асен Златаров" 
- Бургас.
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Бургаски кулинарни шампиони - 
готови за звезди „Мишлен“

Четирима ученици от 
Професионалната гимназия 
по туризъм показаха пред 
ВИП-бургазлии какво е да си 
сред най-добрите в страната  

Учениците посрещнаха гостите със спе-
циална черешова  лимонада

Директорът на гимназията Фотинка Въргова е горда от 
успехите на възпитаниците и техните преподаватели

Демонстрация на Яница Руменова

Фани Киселова - сребърен медалист, в учебна-
та кухня по време на приготвяне на вариация на 
„странджанка“ - със синя слива и бекон

Бъдещият сладкар Георги Янчев със своите еклери, 
които вече се превръщат в запазена марка

Фани и учителката Ганка 
Ангелова обсъждат по-

следни детайли около 
топлите ястия

Венцислав Сребрев - безупречен в сервиза, 
всеки ресторант би мечтал за толкова прецизен 
сервитьор

Еклерите от парено 
тесто с украсата

„Странджанката“ мо-
же да бъде прекомпо-
зирана и така - в гурме
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