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Такситата в Бургас
Георги РУСИНОВ
Цените на таксиметровите услуги са актуализирани и вече са по-скъпи.
След дълъг дебат в Общински съвет – Бургас минималната дневна тарифа
става 1.09 лева, а максималната 1.80 лева. Съответно минималната нощна
става 1.19 лева, а максималната – 2.00 лева.
Председателят на Комисията по транспорт Евелина Михалева обясни, че е
била проведена среща с
бранша и те сами са предложили минималните цени.

„Трудността идва от там
ние като общински съветници да определяме цените на услугите им и в същото време да браним
бургазлии и да направим
така, че услугата да се
ползва“, добави тя.
Георги Дракалиев на
свой ред посочи, че в Бургас такситата возят на
много по-високи цени,
сравнени със София,
Пловдив и Варна, където
разстоянията са по-големи.
„Не е хубаво Бургас да е
с най-високи цени. Затова
аз предлагам да свалим с
по 10 стотинки всички

Съветниците гласуваха новите тарифи след дълги дебати

Община Приморско тегли заем за
важни инфраструктурни проекти
Георги РУСИНОВ
Община Приморско ще
изтегли заем, за да реализира важни инфраструктурни проекти. Това реши
на редовната си сесия за
юни Общински съвет –
Приморско. Предложението на кмета д-р Димитър
Германов за поемане на
дългосрочен
дълг
от
4 800 000 лева бе прието от
местния парламент.
2 650 000 лева от средствата ще послужат за укрепване на брега под улица „Лазурен бряг“ и брегоукрепване на Дяволска река.
Вторият обект касае
местния път Приморско –
Китен. За дейностите по
изграждане ще бъдат разпределени 1 600 000 лева
от заема.

С 550 000 лева пък ще се
изгради дъждовна канализация по улиците „Крайбрежна“, „Черно море“ и
„Станчо Костадинов“ в
Приморско.
В зала се изрази мнението, че поемането на дълг
за тези дейности е необходимо, тъй като проблемите, свързани с тях, са от
доста време.
Д-р Димитър Германов
обясни, че общината е финансово стабилна и няма
проблем с изплащането на
заеми, както е бил случаят
с последния поет дълг заради пречиствателната
станция. Освен това кметът добави, че администрацията търси всякакви начини на финансиране, било то с държавни средства
или по европейски програми.

Нови находки правят още по-внушително
стъкленото съкровище от нос Чироза
„Черноморски фар“
Преди няколко века добре изработените стъклени
предмети са били изключително скъпи вещи на лукса.
Те са присъствали единствено върху масите на
аристокрацията, богатите
търговци и висшето духовенство в Средновековна
Европа.
През 2020 г. край Бургас
беше открита част от найголямото потънало стъклено съкровище по нашето
Черноморие. От години археолозите знаеха, че водолази са намирали тук подобни артефакти, но не и
точната локация. Техните
предположения се насочиха към акваторията на залива Ченгене скеле, близо
до нос Чироза. С подкрепата на Община Бургас бяха извършени първоначални проучвания както на
брега, така и под вода, които завършиха с интересни
открития.
С днешна дата в акваторията на Ченгене скеле са
проведени вече 5 подводни
експедиции. Находките от
последната бяха представени в Археологическия
музей от ръководителите
на проучванията: Милен
Димитров от РИМ – Бургас
и проф. Иван Христов от
НИМ. Сред тях отново има
голямо количество стъклени експонати, включително
запазени цели чаши. Според проф. Христов те са
произведени през 16 – 17
век на остров Мурано в Северна Италия, наричан ос-

Кметът Димитър Николов разгледа открията заедно с шефа на РИМ-Бургас Милен Николов
тров на стъклото.
Друга интересна находка
от тази година е рядък античен съд за течности, предимно за вино. Той е маркиран с латинското Х, което означава, че е побирал
десет литра. Според проф.
Христов този съд няма аналог в нито един български
музей и тепърва ще се търсят сходства с подобни в
чужбина, за да се класифицира точно.
Археолозите са извадили от морското дъно в залива на Ченгене скеле също така керамични съдове
от късната Античност, както и от периода на Осман-

ската империя. Според тях
това показва, че Бургас е
бил желано място за живот

в поредица от епохи в развитието на човешката цивилизация.
Милен Димитров и Иван
Христов благодариха на
кмета Димитър Николов за
помощта към техните проучвания. Според тях е подобре тези находки да влязат в музеите, отколкото в
частни колекции, тъй като
при нос Чироза се гмуркат
и много иманяри, знаещи,
че на морското дъно лежат
ценни експонати.
„Аз също съм благодарен
за доброто сътрудничество
с РИМ и НИМ. Резултатите
от работата ви са видни,
така че Община Бургас отсега предвижда средства,
с които и догодина да подпомогне археологическите
проучвания както в района
на „Крайморие“, така и в
„Акве Калиде“, каза кметът
Николов.
Неформалният кмет на
рибарското селище Ченгене скеле Димитър Янков
заяви, че археолозите и за-

напред могат да разчитат
на подкрепа от бургаските
рибари с лодки и логистика.
По време на пресконференцията бе представена
най-новата книга на проф.
Иван Христов – „Тайните
на залива Ченгене скеле в
Черно море“. Тя е съвместно издание на РИМ-Бургас
и Националния исторически музей. Книгата е отчет
за съвместната работа на
двете музейни институции
в залива Ченгене скеле за
периода 2020-2022 г. и излага резултатите от археологическите проучвания
на суша и под вода в района на н. Чироза, финансирани изцяло от Община
Бургас. Става въпрос за
две експедиции, проведени на суша, и четири подводни археологически експедиции.
В научното изследване
акцентът пада върху проучванията на крайбрежната територия, заключена
между полуостров Метоха
(нос Чукалята) и нос
Форос. Приносът към допълването на археологическата карта на района е
видим от изнесената в монографията подробна информация за обекти, останали до лятото на 2020 г.
неизвестни или слабо познати. За първи път се
представят резултати от
подводни проучвания в една обширна акватория, заключена на север до остров Св. Анастасия, на запад до нос Каба бурун и на
изток до нос Чукалята.

Изследването има за основа интердисциплинарен
подход чрез използването
и анализа на разнообразния изворов материал - археологически находки, запазени писмени сведения
от османски документи, пътеписи на западноевропейски пътешественици и дипломати, български краеведи, различни по вид и
хронология карти. Целта е
да се възстанови картината на селищното развитие
в региона за дълъг исторически период.
Подробно са представени резултатите от археологическите разкопки на елинистически укрепен обект
на нос Чироза, античното
светилище в същата зона и
подводните издирвания в
залива Ченгене скеле през
2020-2022 г. Представени
са десетки находки от проучванията както на сушата,
така и под водата. Те се датират от I хил. пр. Хр. до
средните векове.
В книгата е включен коментар върху запазените
писмени сведения и археологически материали за
обекти по крайбрежието
на Бургаския залив като
античното селище на нос
Каба бурун, късносредновековното селище и едноименен пристан Ченгене
скеле, село Чукаля, метоха
на островния манастир
„Св. Анастасия“ и други.
Приложени са множество
фотоси, чертежи и карти,
които онагледяват сполучливо изнесената информация.
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предложени тарифи“, каза
той.
Предложението му обаче не бе прието от колегите му общински съветници.
Евелина Михалева се
съгласи, че цените наистина са високи, но отчете и
фактора със скъпото гориво. Заместник-председателят на Комисията по
транспорт Манол Тодоров
обясни, че срещите с
бранша са много колоритни и там трудно се стига
до единомислие, тъй като
са разделени на три – компании, шофьори и превозвачи.
„Нека подкрепим докладната, защото и на тях
не им е толкова лесно в
момента“, призова колегите си той.
Повдигна се и фактът, че

такситата вече са увеличили цените си и карат на
почти максималната, която им е позволена преди
гласуването на новите тарифи. Веселин Пренеров
даде за пример разстояние от „Лазур“ до центъра
и как сега плаща с около 3
лева повече. Председателят на Културната комисия призова малкото присъстващи таксиджии в залата да вземат пример от
една компания, която
стриктно спазва правила
и отношението на шофьорите към пътниците е вежливо, а колите чисти.
„Щом сега карат на 1
стотинка под максималната, то ако направим 1.80
лева максималната, ще
карат на 1.79 лева. Как помагаме на бургазлии по
този начин?“, попита Дра-

калиев.
Тук отново председателят на Транспортната комисия Михалева се съгласи с доводите на колегите
си, но припомни, че от
2011-а не са вдигани цените на таксиметровите услуги в Бургас.
Бойчо Георгиев за пореден път заяви, че е време
държавата да отърве общинските съвети в страната да определят те тарифите на таксиметровите
услуги.
Новият общински съветник Иван Иванов каза, че
тяхната група ще подкрепи докладната, а в бъдеще
може и отново да се намалят цените, ако има възможност.
Докладната бе приета с
40 гласа „за“ и 3 „въздържали се“.
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Твърде солено вече излиза пътуването с такси из Бургас. От Водната палата до
„Славейков“ сумата е 12 лева

Общински съвет – Бургас прие Детската болница в
Бургас ще се казва
нов дълг от 12 млн. лева
С част от средствата ремонтират две училища
Георги РУСИНОВ
Общински съвет – Бургас прие нов дълг от
12 000 000 лева. По време на сесията на местния парламент темата бе
коментирана от управляващи
и
опозиция.
9 300 000 лева от него ще
отидат за програмата
„Моят град, моят квартал, моята улица“. С
1 500 000 лева ще бъдат
извършени ремонтите на
две училища. 1 200 000
лева отиват за СУ „Кирил и Методий“ и 300 000
лева за ОУ „Христо Ботев“ в квартал „Сарафово“. 1 200 000 се отделят
за изграждане на фотоволтаици.
Бившият началник на
РУО инж. Виолета Илиева повдигна темата за
кредита на училищата.
След като описа плюсовете от двата проекта, тя
призова колегите си да
гласуват „за“ докладната записка.
Христо Панайотов от
БСП се изказа против
тегленето на нов заем,
макар да не е против отделянето на средства в
помощ на училищата. Репликира му Бойчо Георгиев от ГЕРБ, който посочи, че ако държавата
в управление и на БСП
бе помогнала на общината, нямаше да се налага теглене на кредит.
Кметът Димитър Николов също взе думата.
Той посочи, че скоро на
среща с негови колеги
кметове им е обяснил,
че ще трябва да тегли
кредит за ремонт на
сградите на две училища. Колегите му завидели.
„Те ми казаха „блазе
ти“, защото в по-малки

Другите светци били заети
Георги РУСИНОВ

Кметът Димитър Николов категоричен: „Докато съм кмет, ще тегля кредити за
училищни сгради“

населени места се налага да се затварят училища и детски градини.
Кметове се молят да им
намерят наематели, за
да не ги разрушават. Откакто съм кмет, за пръв
път ни се налага да теглим кредит за училищни
сгради. Досега винаги
държавата е помагала и
ни е насърчавала. Винаги сме допълвали каквото е било необходимо в
бюджета с държавни
средства. Последно завършихме IT гимназията,
която пък с наши средства оборудвахме. Отсега ви казвам, че ще теглим още 2 кредита найвероятно за още две училищни сгради – на Математическата/Френската
и на ОУ „Васил Априлов“. Има деца, които
сутрин стават в 5 часа,
за да отидат първа смяна на училище от другия
край на областта. На тях

"Черноморски фар" еАД
Издател:

Димитър Николов
Главен редактор:

Силвия Шатърова

„Света Анастасия“

трябва да им се даде
възможност да учат в една добра сграда. Ние,
възрастните, носим голяма отговорност за бъдещето им. Средствата
за „Сарафово“ сега не
стигат за цялата сграда.
Това е само началото.
Но аз докато съм кмет,
ще тегля кредити за училищни сгради“, заяви
Николов.
Градоначалникът коментира и другите части
от новия кредит.
„За улиците многократно съм казвал, че
вървим с ремонтите
след ВиК. Те така и не
успяха да си организират програмата, за да ни
подготвят кои улици ще
ремонтират. Преди 4 дни
ни казаха за две улици,
за които се готвехме
след 2 години – „Шейново“ и „Индустриална“.
Ако не минем след това,
хората ще са много не-

Вестникът е член е на Българ
ската асоциация на регионални
те медии (БАРМ). Носител е на
наградата "Св.Константин Ки
рил Философ" на БАРМ.
Носител e на наградата "Златно
перо" на СБЖ.

доволни. Програмата
„Моят град, моят квартал, моята улица“ е изключително
успешна
програма. Тя събира интереса на всички жители в един блок и коментират какво да има в
проекта им. Те решават.
В последни проекти ни
дават и предложения за
зарядни станции на
електрически автомобили, което е радостно.
Преди беше голяма мъка – един иска едно, друг
- друго и всички недоволни. Аз се надявам, че
вие ще намерите начин
и ще гласувате за финансирането на тези пера в бюджета. Не на последно място не забравяйте и скъпия ток и колко ни коства той“, каза
още той.
Докладната записка
бе приета с 40 гласа „за“,
2 „против“ и 2 „въздържали се“.

Бъдещата детска болница в Бургас ще се казва „Света
Анастасия“. Това стана ясно по време на сесията на Общински съвет – Бургас. Местните парламентьори разгледаха извънредна докладна на кмета Димитър Николов,
касаеща продължаване на множеството процедури около бъдещото лечебно заведение.
С гласуването на Общински съвет – Бургас трябваше
да се приеме да бъде назначен временен управител,
който да придвижи процедурата по регистрация на детската болница. Това ще е общинският юрист Даниел Борисов, който по всяка вероятност ще заема поста за около два месеца, докато бъде избран титуляр. Негова ще е
задачата да е връзката между Община Бургас и Министерство на здравеопазването и Министерски съвет.
Кметът добави още, че се водят преговори в комисията, която ще избира постоянния управител да има представители и на Европейската асоциация по детско здравеопазване от Франция или Испания.
Общинските съветници пък се почудиха как е избрано
името на болницата – „Света Анастасия“. Както е известно, тя е била лечителка, а и бургаският остров носи нейното име. Димитър Николов категорично заяви на общинските съветници, че се е оказало, че други свободни
светци няма. Регистрирани били по различни болници из
страната. Той все пак добави, че ако не им харесва името и искат да се смени, то администрацията е отворена
към предложения.
Друг важен акцент по темата с детската болница е, че
кметовете на Ямбол, Стара Загора и Сливен се включват
в проекта.

Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен.
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)
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4 Разчитаме на видеоклипове
в чужди телевизии
4 Браншът не се промотира
чрез медиите у нас, но чака
български туристи
Георги РУСИНОВ
Стратегията за реклама
в туризма на страната ни
явно не включва социалните мрежи. Това показа
репортерска проверка на
„Черноморски фар“. На две
от официалните страници,
свързани с Министерство
на туризма – Visit Bulgaria и
Bulgaria Travel, публикациите са толкова спорадични,
че изобщо да се говори за
активност е абсурдно.
В първата страница последната информация е
за музикалните фестивали в България през лятото. Добре, казваш си, това
е интересно. Тръгваш да
отваряш информацията и
хоп – сайтът visitmybulgaria.
com е паднал. Самата публикация е от 31 май. Към 29
юни, когато бе направена
репортерската проверка,
все още нямаше нищо друго качено като нова информация, както и връзка с горепосочения сайт.
Продължаваме надолу.
15 май – красива сним-

Тема

на деня

Стратегията за реклама в родния
ка от Рилския манастир.
Толкова. 12 май – отчитаме някаква активност плюс
интерес от евентуални туристи. Споделено е двеминутно видео, показващо

В края на всеки сезон следват равносметките и кръглите маси с бранша, той се
оплаква, администартори слушат

Поредната среща с поредния министър, в случая служебен - Стела Балтова

красотите на Синеморец.
Има и няколко коментара
от чужденци. 5 май – публикация за благотворителен концерт на скалния
феномен „Божия мост“ във
Враца и т.н. Забелязва се
тенденцията на активност.
Страницата иначе е харесана от 177 914 души, като
голяма част от тях са чужденци.
Най-горе пък е закачена
публикация, водеща към
група Travel in Bulgaria, с
близо 30 хиляди членове.
Незнайно защо обаче група за туризъм, която трябва да рекламира страната
ни като привлекателна дестинация, е поверителна.
Следващата страница –
Bulgaria Travel, е още позле от първата. Тук с изключение на сигурно случайно появила се публикация от 18 юни, която споделя оригиналната публикация на немската страница
Reiseziel Bulgarien (б.а. която между другото е много
по-активна с публикации
за страната ни и буквално
всеки ден бълва информация), тази преди нея е от 2
март. Да, на страница, която официално трябва да
рекламира България като
туристическа дестинация,
последната информация е
от 2 март. 35 461 души напразно очакват някаква
информация от тази иначе официална страница,
свързана с Министерство
на туризма.
Тук
поне
сайтът
bulgariatravel.org, който се
явява официална платформа за реклама на туризма
ни, работи. Може да се поспори колко добре е подреден и колко лесно се намира информация, но все пак
е нещо работещо.
Признавам си обаче, че
дори аз като журналист
трябваше да ползвам търсачка, за да го намеря.
Защо? Ами не съм видял

никъде реклама на страната ни и съответно на официалната й платформа.
Нито по телевизията, нито
в социалните мрежи, нито
дори в Ютуб, който иначе
на всяко второ клипче ти
пуска реклами за Турция,
Гърция, Испания и Италия,
но не и България. А това са
ти сигурни поне 5 секундни
гледания, преди да получиш опцията „пропускане
на реклама“ и 30 секунди,
без прекъсване, когато се
дадат повечко пари.
Министерство на туризма тотално е абдикирало от това, което трябва
да прави – да рекламира
страната като туристическа дестинация, защото голяма част от БВП е именно
от туризъм.

А къде и как
изобщо
се рекламираме?
За да не ни обвинят, че
посочваме само негативното в цялата ситуация с
родния туризъм, ще споделим, че репортерска проверка на изданието ни откри информация, споделена през месец май със
заглавието „Реклама на
България тръгна в 25 страни“.
Министерството на туризма стартира рекламна
кампания на България в 25
страни в Европа и вече текат излъчванията на клипове в национални и водещи телевизии. Това е съобщил за специализирания
сайт TravelNews министърът на туризма Христо
Проданов. Директни договори са сключени с най-големите телевизии на съответните пазари.
„Целта е популяризиране на летен сезон 2022 г. и
насърчаване на записва-

Жанина Костадинова:

Продуктите на „Морски знаци“
носят енергията на града
Дона МИТЕВА
„Морски знаци” е част
от ОП „Туризъм” и като политика на цялата Община,
има за задача да предлага продукти, които са запазена марка на Бургас.
Те са търсени.
Жанина Костадинова,
дизайнер и управител
на „Морски знаци“ подчертава, че то е създадено като социално предприятие от други хора, а
тя го ръководи от една
година „Запазих утвърдените продукти, защото те са търсени от хора-

та. Буквално са заживели свой живот. Например
рисуваният шит гларус, е
продукт, който не може
да бъде пропуснат. Или
пък котките – да, те нямат
нищо общо с морската тематика, но в същото време в Бургас няма кучета –
а има много котки. Значи
те са част от града“, разсъждава по темата как се
създава и запазва една
марка, свързана с рекламата на града, талантливата бургазлийка.
Само преди дни са се
върнали от изложение
на субекти на социална

и солидарна икономика в
Пловдив, където са ги гледали като бели врани, защото голяма част от колегите им от други населени
места в страната са признали, че след приключване на проектите те просто
вегетират, а не развиват
марката и чрез нея ефективна дейност.
„Липсата на дизайнер
с ясна концепция е това,
което проваля колегите, а „Морски знаци“ са
имали от самото начало. Останалите го нямат,
всичко при тях е самодейност.

Предлагането на качествен, различен, тясно насочен към мястото, от където
идва продуктЪТ, е разковничето. Той трябва да носи
изцяло енергията на града,
това е нашата тайна“, казва Костадинова.
По нейни думи не само
гостите на Бургас отнасят
техните продукти като спомен от едно незабравимо
лято, а и много бургазлии
ги купуват и изпращат в
различни точки на света,
на свои приятели и близки,
точно защото са заредени
с бургаската енергия и носят бургаския дух.

Чф

1-4 юли 2022

5

туризъм пропусна социалните мрежи
Соня Енилова, Бургаска
регионална туристическа асоциация

Дигиталната реклама е най-работеща
Фейсбук е ограничен канал
Дона МИТЕВА

Борсите - една практика от минали години
нията към България“, каза
Проданов.
Рекламни дейности се
осъществяват в телевизионни канали и техните дигитални платформи на съседни и приоритетни пазари, сред които Германия, Полша,
Великобритания, Чехия,
Румъния, Израел, Сърбия,
Северна Македония,
Унгария, Нидерландия,
Дания, Швеция, Норвегия
и др. Бюджетът за реализиране на кампанията
възлиза на близо 5 млн.
лв. след договорени преференциални условия от
страна на Министерство
на туризма с чуждестранните медии, обясниха от
ведомството.
Министерството е заложило на излъчването на
клипове в гиганта RTL на
немскоговорящите пазари
в Германия и Австрия. В редица страни вървят реклами по National Geographic
Channel и по най-популярния готварски канал - 24
Kitchen. В Румъния е заложено на Antenna 2, в
Северна Македония – на
Sitel и Alsat, в Сърбия –
на RTS. В Полша е предпочетена медийната група Polsat, а в Чехия – медиите на Nova Group. В
Израел тече реклама по
Channel 12.
Политиката
на
Министерство на туризма предвижда устойчиво развитие и утвърждаване на цялостния имидж
на България като сигурна и спокойна дестинация
с разнообразни възможности за туризъм през цялата година. Целта на рекламната кампания е възстановяване на позициите
на страната ни в туристическата индустрия на целеви и перспективни пазари след кризата, причинена от пандемията с
COVID-19 и продължаващата война в Украйна, обясниха от Министерство на
туризма.
Отчитайки динамичната
ситуация, в която се намира сектор Туризъм, както в
страната, така и в чужбина, усилията към настоящия момент са насочени към
осъществяване на рекламни дейности, които да допринесат за:
* Повишаване на осведомеността за България като
безопасна, сигурна и спокойна дестинация;
* Популяризиране на
българския летен туристически продукт, съчетан със
специализирани форми на
туризъм, към които има повишен интерес като културен, приключенски, балнеология и СПА, винен и кулинарен туризъм, Slow туризъм и други;

* Стимулиране на вътрешния туризъм, както и
входящия туристически поток от съседни и приоритетни пазари;
* Подобряване на проведени кампании и постигане на по-голяма ефективност;
При настоящите кампании се прилага качествено нов подход, който е насочен към начина на купуване на реклама на целеви
пазари, обясниха експертите на Министерството
на туризма. Той предвижда предварително зададени параметри за постигане
на определени цели, както и максимално таргетиране и ангажиране на аудиторията. Към момента
фокус е обхватът на кампаниите (reach - рийч) във
водещи национални телевизионни медии на целеви и перспективни пазари за промотиране на летен сезон 2022 г. По този
начин се гарантира даден
минимум от аудиторията,
който да бъде достигнат
в рамките на заложения
период. Основните таргет
групи са на възраст между 18 и 60 г., като се отчитат спецификите на всеки
отделен пазар.

Малко храна за
размисъл
Качествено нов подход,
който е изключил изцяло
социалните мрежи с милиони потребители и потенциални туристи. Къде
са рекламите по нашите медии, или българският турист не е таргет на
Министерство на туризма?
Питаме не заради друго,
а защото родният бранш
се оплаква, че българинът предпочита южните ни
съседки Турция и Гърция
като дестинации за почивка. Турция и Гърция обаче
му се набиват на българина отвсякъде – телевизии,
социални мрежи, Ютуб и
други.
Изключваме твърде рядко платената реклама
в медиите от директни
представители на туристическия бранш, защото
като цяло тя почти липсва. Вместо да се сърдим
на Турция и Гърция, които
водят агресивни рекламни кампании у нас, може
би родният бранш трябва да се замисли дали не
трябва да подходи по същия начин към родния турист, който му е толкова скъп и за който толкова го е яд, че ходи на юг,
но не иска да отдели малко средства за качествена
реклама преди и в началото на летния сезон.

Дигитална реклама, по всички канали, масирана, по едно и също време,
даже еднаква – това е най-работещата реклама на пазара. Всичко друго е
важно, но не е на първо място. „Ако
искаш да създаваш имиджова реклама, да представяш новостите, които
предлагаш – дигиталната реклама, масово разпространена по всички канали, е приоритет“, категорична е Соня
Енилова, председател на Управителния
съвет на Бургаската регионална туристическа асоциация.
Годишна програма за реклама е документът, който регламентира рекламната дейност в туризма. Тази програма
бе приета през 2021 година, по време
на служебния кабинет, но касае дейностите през настоящата.
„Трудно ми е да кажа дали се изпълнява този документ във вида, в който е
приет. Поради войната в Украйна, на
Министерството на туризма бяха вменени допълнителни функции, които са
далеч от самия туризъм. То трябваше
да осигурява хуманитарна помощ на
бежанците и това, според мен, малко
осуети рутинните и задължителни дейности, които Министерството трябва да
изпълнява“, споделя личното си мнение
Соня Енилова.
Многократно е повдиган въпросът за
това, че липсва синхрон между различните институции в рекламирането на туризма. „Всяка община си прави собствена реклама, всеки туристически обект
също, Министерството прави национална реклама. Освен Туристическото
министерство, Министерството на
земеделието, рекламирайки своите продукти, също прави реклама на
България по различните изложения.
Министерството на външните работи по същия начин. Изпълнителна агенция
за малки и средни предприятия също
има някакви участия в различни продуктови изложения и рекламира. Но липсват комуникация и синхронизация между всичките тези институции, поради ко-

ето рекламата не е така ефективна, както трябва да бъде.
Няма надграждане. Така една
инициатива, колкото и да е добра, се разпилява. Това е проблем, който сме го поставяли
години наред, но за съжаление до момента няма разрешение. Всеки гледа някакви
обществени поръчки, всеки е
писал в бюджета си да направи нещо. Играе се на дребно и
няма обща визия.
Община Х възлага обществена поръчка да се направи например филм. Че
Министерството има също да
прави клипове и филми, не
се съобразяват от общината“, обяснява експертката. По
нейни думи, вероятно една от
причините за разпиляването е
Законът за обществените поръчки, който до голяма степен
осуетява възможността да се
комбинират или синхронизират нещата.
„Ако се съберат всичките средства,
които имат различните институции,
може да има много по-голям ефект,
толкова, колкото му е необходимо. По
този начин по-ефективно ще се разходват средствата“, казва Енилова.

Съседките ни имат това
право, ние също го правим
в други страни
Що се отнася до това, че съседни
държави като Турция и Гърция рекламират у нас туристическия си продукт, бургазлийката е категорична:
„Всеки има право да си рекламира
собствената дестинация и да си търси канали за реклама. Ние също рекламираме България в международни медии. От Турция и Гърция са преценили, че България им е пазар и си
плащат за реклама, така както и ние
плащаме на чужди медии да ни рекла-

мират. Не мисля, че това трябва да
бъде ограничено или забранено, защото живеем в условие на пазарна
икономика, а не в диктатура“, заключава Енилова.
Почти всички големи хотели, ресторанти, туроператори си правят реклама и използват разнообразни канали
за разпространението й.
Илюзорно е това, че изцяло се измести рекламата в социалните мрежи.
„За съжаление много хора си мислят,
че рекламата е изцяло във Фейсбук.
За мен това е толкова ограничен канал, дори и спонсорираните реклами не се виждат от много голям брой
хора. Аз лично не знам дали посланията ми стигат до всички, до които
искам. По скоро тя стига до моите
приятели от листата плюс още някой.
Едва ли я вижда непознатият човек в
Унгария или Чехия, Словакия, Полша.
Не може да се разчита на хора, които
не те знаят, нито на широк кръг ползватели“, смята експертката.

Общински шеф от Созопол:
Мисля, че живея в Турция или Гърция
„Черноморски фар“
Не спирам ежедневно да
се натъквам на „журналистически“ материали и „експертни“ анализи относно
родното ни Черноморие и
курортите по него. Започвам
да си мисля, че или живея в
Гърция и Турция, или всичко написано и изговорено е
тенденциозно и добре подплатено. Суперлативите за
тези две безспорни туристически дестинации, за сметка на отричането и плюенето по адрес на български
такива, ми идват в повече.
Ежедневно сме заливани
от антиреклама за черноморските ни курорти, не от
чужди, а от български медии, само и единствено в
името на гледаемостта, читаемостта, посещаемостта
си, а може би и на печалбата си. Сутрин, обед и вечер сме напоително информирани за това, че времето в Гърция ще е прекрасно,
за сметка на ураганите, дъждовете и
ветровете по родните летни курорти,
каквито по нашето Черноморие са
рядкост. Кому е нужна тази дезинформация? Очевадна е и държавната политика на горните две държави
относно развитието на туризма им,
за сметка на отношението на българската държава към този сектор
от икономиката. По никакъв начин

не упреквам ежедневната реклама
по националните ни медии на красотите на турската държава, защото така трябва да се прави!
Сигурно, както е казал народът –
„Всяко стадо си има мърша“, но не
е редно и няма как целият туристически сектор да бъде сатанизиран.
Именно на него се дължат голяма
част от постъпленията в държавния
бюджет, откъдето впоследствие се

разпределят за социални и други
разходи. Голяма част от БВП се формира точно от туризма. За съжаление
е факт, че в него влязоха „перачи“,
лаици и печалбари, но с времето те
се пресяха и секторът постепенно ги
изхвърли или изтика в ъгъла. Освен
по-горе споменатите, в туризма има
и много професионалисти, които устойчиво развиват своя продукт и допринасят за доброто име на националния такъв.
Като учил и свързан с този отрасъл
от икономиката констатирам, че масово и драстично поскъпване в туризма, въпреки ежедневните писания,
няма. Факт са ненормалните цени
на електрическата енергия, хранителните продукти, горивата, както и
ръстът на минималната работна заплата. Конкретно за нашия 33-годишен семеен бизнес, а може би и други такива, не предвиждаме увеличение на предлаганата услуга. Това ще
доведе до пасив, единствено и само
за нас и по-конкретно за сметка на
крайната печалба. Въпреки че живеем в един изцяло комерсиален свят,
не всичко е пари. Понякога са нужни
отстъпки в името на общото. Лошото
е, че такива в днешно време се правят изключително рядко.
В днешно време всеки има право
на достатъчно информиран избор за
това къде да изкара лятната си почивка, като е много по-добре това да
става без инсинуации, манипулиране, чрез средства за информация и
безпочвено очерняне на прекрасното ни Българско Черноморие!
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Търсенето на ваканционни домове
по Южното Черноморие е повече от предлагането
Жилищата у нас са
пренаселени, тесни и
с малко на брой стаи
Живеем в едни от най-натъпканите с обитатели жилища в Европа. Освен това българското
жилище е с 18 кв.м по-малко от средното в ЕС.
За сметка на това 85.4% от родните жилища са
частна собственост. 13,2% от нашенци живеят на
регулиран наем и само 2,4% живеят на пазарен
наем. Това сочат данните на Евростат, представени от гл. ас. д-р Мирослав Владимиров – „ЕРА
недвижими имоти“, по време на форума „За подобра среда на живот в Бургас“.
„Хората у нас не предпочитат ипотеки. Домакинствата у нас са едни от най-ниско задлъжнелите, просто защото българинът си е традиционно скептичен. Само 2,3% от населението живее в
жилища с ипотеки, при 29.4% за Европа. У нас
жилището е особен актив, който може да се
прехвърля от поколение на поколение“, категоричен е Владимиров.
Дона МИТЕВА
Над 90% от продавачите
на имоти по морето в момента са руснаци, а купувачите - главно българи,
чехи, словаци, поляци, рускоговорящи немци.
Украинците, които вследствие на военните действия, са мнозинство по Черноморието през последните месеци, са по-малко от
5 на сто от тези, които търсят да закупят нещо. Те
наемат, а не купуват. Това
коментира брокерът Иван
Василев по време на деветата среща „За по-добра
среда на живот“, организирана от сайта imoti.net в
Бургас.
„Много руснаци след започването на военния конфликт си обявиха имотите
за продажба. Причините
са различни – някои от тях
не могат да идват в България, други се притесняват
да не стане национализация на техните имоти, както вече има такива наченки в Германия“, коментира
Василев.
Търсенето на ваканционни жилища по Южното
Черноморие е повече от
предлагането, категорични са от бранша. Цените
им са от 10 до 40% по-скъпи в сравнение с преди година.
„Броят на реалните
оферти е значително помалък от потенциалния
брой купувачи, които желаят да се сдобият с недвижима собственост. Макар ако гледаме сайтове-

те, може да останем с впечатлението, че са десетки
хиляди имотите, които се
предлагат. Няма нищо подобно. Впечатленията за
много предлагани ваканционни имоти са измамни,
потенциалните купувачи
са два пъти повече от броя
на имотите в сайтовете за
продажба“, категоричен е
брокерът Иван Василев.
Нарастването на търсенето се констатира от юли
миналата година. Най-силно е изразено април и май
тази година. Възходящото
развитие се дължи на края
на извънредната епидемична обстановка, нарастващата инфлация от
февруари 2022 г. насам,
отрицателните лихви по
банковите депозити и ниските лихвени проценти
при жилищното кредитиране.
Прогнозата на експертите е за спад след края на
лятото.
Що се отнася до цените,
Василев казва: „В курортите, например в Слънчев
бряг, Равда, Св. Влас цените, които бяха на апартаменти с една спалня, така наречените двустайни,
сега са цени на едностайни, тип студиа. И обратно –
цени на тристайни в момента са цени на двустайни“.
Той подчертава, че това
по никакъв начин не е
свързано с доходите на
хората. „Не може увеличаването на минималната
работна заплата или на
средната да покрият раз-

ликата. Знаете, че пазарът
не се влияе специално от
заплатите, има много други фактори“, заключи той.
Българите, които купуват ваканционни имоти,
това са предимно хора,
работещи в чужбина. Техните предпочитания са за
закупуване на такива на
юг от Бургас. „Това е тенденция от години, а не само за последната година и
половина. Созопол, Черноморец, Царево, Лозенец
са местата, които са предпочитани от нашенци, водени от лични сантименти“, обясни брокерът.
Въпреки големия интерес към ваканционните
имоти, има и трудности
при реализирането на
сделките, особено когато
става дума за чужди граждани, и то от страни извън
Европейския съюз.
„Последните няколко
месеца има изключителни
трудности, когато се изпращат пари към държави,
които не са членки на Европейски съюз, в случая
визирам Русия. Има клиенти, които продават имотите си, упълномощили са
адвокат или кантора, но
идва момент, в който банката отказва да направи
транзакцията поради това,
че дадената банка е в черния списък. Забавяне има
и при доставката на документи от страни, които не
са част от ЕС. Нямаме в
момента полети от Русия,
което затруднява доставките. Част от куриерските
компании не обслужват

този пазар. Не доставят
пратки. Преди конфликта
набавянето на нужните документи отнемаше два-три
дни, сега спокойно може
да отнеме две, три или четири седмици“, обяснява
брокерът.

В момента наемите в
центъра на Бургас вървят
400 - 500 лв. за едностаен,
до 800 лева за двустаен и
до 1500 лв. за тристаен.
Във „Възраждане“ едностайният е от 250 до 400,
двустайният - до 500 лв, и

тристайният до 600 лв. В
„Братя Миладинови“ цените са както следва 250 -350;
до 600 и тристайният до
700 лв., стана ясно още от
срещата на брокерите.
Средните цени на имотите в Бургас са се повишили между 37 и 55% през
последните години. Това
отчетоха още експертите
по време на бизнес дискусия в морския град. Прогнозите им са, че търсенето
ще остане стабилно, а цените ще продължат да растат, повлияни от инфлацията.
„На практика, знаете, че
пазарът на недвижими
имоти се диктува от бюджети. Защото един двустаен апартамент от 60-62
квадрата е с един бюджет
и той ще се продаде за няколко дни, а този, който е
85 квадрата, но с 20% пониска цена на квадратен
метър, най-вероятно ще
стои с месеци. Тоест бюджетите са тези, които ръководят пазара“, подчерта
Николай Господинов – „Ай
Брокерс“.

Архитект Емил Бурулянов:

Разширенията на „Изгрев“ и
„Славейков“ могат да се превърнат
във вторични градски центрове
Архитект Емил Бурулянов направи презентация
пред брокерите на недвижими имоти, представяйки развитието на Бургас
за още по-добра среда на
живот. Той подчерта, че
градът има опция да се
развива чрез разширенията на кварталите „Изгрев“ и „Славейков“, а не
е за пренебрегване и вариантът с изграждане на
еднофамилни сгради и вили в селата Маринка,
Твърдица, Димчево, Извор, както и в кварталите
„Банево“, „Ветрен“ и
„Крайморие“.
„В момента се строят
многофамилни жилищни
сгради на север в разширенията на “Изгрев“ и
„Славейков“. Районът е
много интересен, много
добре обезпечен, така че
тези две зони могат да се
превърнат в едни вторични градски центрове и там
цените на имотите през
последните години неминуемо вървят нагоре.
Според данни на НСИ
най-търсени в Бургас са
двустайни апартаменти,
последвани от тристайни,
едностайни. Последните
години има засилен интерес и към изграждане на
еднофамилни жилищни
сгради в селата и кварталите на община Бургас.
Особено засилен е интересът към село Маринка.
Като къщите обикновено
се изграждат в отделни
поземлени имоти, дори
когато са продукт на едно
инвестиционно намерение като квартал от няколко къщи“, коментира архитектът.

Пред аудиторията арх.
Бурулянов представи и
амбицията на Общината
за създаване и реновиране на зелени пространства в града, изграждането на Многопрофилната
болница за активно лечение на детски болести в
квартал „Зорница“, която
може да се окаже единствената болница за лечение на деца в страната. А
дружеството се очаква да
се структурира до края на
годината. Също реновирането и разширяването на
училища и детски градини. Възможностите на
бизнес парковете също не
бяха подминати при презентацията.

Коментирани бяха проблемите с паркирането в
града и липсата на многоетажни паркинги, както и
терена в центъра на града, от десетилетия известен като „Жабарника“. За
паркингите главният архитект на града не скри, че
се среща съпротива от
страна на гражданите, когато се избере терен за
построяването на такъв
многоетажен
паркинг:
„Всеки иска да бъде разрешен проблемът с паркоместата, но никой не иска
многоетажен паркинг в
близост до жилището си“.
Що се отнася до бившия
ГУМ, той каза, че продължава съдебната сага.
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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Пет училища заедно в „Подкрепа за успех“
Тричасова програма на заключителната част на проекта

Над три часа продължи на
29 юни в Айтос заключителната междуучилищна среща
по проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“.
На откритата сцена в училищния двор, освен домакините
от ОУ "Атанас Манчев" - Айтос, в интересната и многожанрова програма участваха ученици от І до VІІ клас от
още четири общински училища, които работят по проекта - ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Карагеоргиево, ОУ
"Христо Ботев" - с. Мъглен, ОУ
"Христо Ботев" - с. Пирне, ОУ
"Светлина" - с. Тополица.
Основната цел на проекта
е за подпомагане равния достъп до качествено образование, по-пълно обхващане на
учениците в училищното образование и развитие потенциала на учениците. Идеята е
децата да бъдат мотивирани
да учат и да завършат своето образование в различните училищни етапи. Очакваният резултат - да бъде намален броят на преждевременно напусналите образователната система чрез подобряване на постиженията на
учениците в риск, при овладяването на ключови компетентности.
Заключителната дейност
събра петте училища от община Айтос, за да споделят
част от резултатите по проекта. Преподавателите на ОУ

"Атанас Манчев" - Айтос бяха
заложили на художественото
слово, танците и приказните
сюжети като начин да приобщят учениците към сценичните изкуства и да засилят интереса на малките ученици
към драматизацията. Преподавателите от ОУ "Христо
Ботев" с. Мъглен пък избраха
забавната математика за поголемите, а за първолаците интереса им към буквите и
четенето. ОУ "Христо Ботев"
с. Пирне поднесе изненада песни със съвременно звучене в акомпанимент с учителска китара. С чудесни костюми и изпълнения на народни
песни се представиха възпитаниците на ОУ "Светлина" с.
Тополица. Изненадващо различно беше представянето на
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Карагеоргиево. Препода-

ватели и ученици бяха избрали интервюто като форма на изява, интересен начин да разкажат за успехите
на своето училище.
Финалната междуучилищна дейност се превърна в събитие за Айтос. Директори,
преподаватели, ученици, родители и граждани присъстваха на тричасовата програма. И макар тя да нямаше
състезателен характер, всяко от училищата искаше да
се представи възможно найдобре. Усети се и доброто
взаимодействие на учебните заведения с родителите и
местната общност. Мотивиращата и позитивна атмосфера даде възможност за популяризиране на постиженията
и творческите резултати на
учениците. Почувства се общата подкрепа за развитие-

то и успешните изяви на учениците, включени в различни
групи по проекта.
Проектът е за подкрепа
на всички деца, които имат

затруднения с усвояване на
учебното съдържание по различни предмети. Фокусът е
към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависи-

мост от индивидуалните потребности бяха планирани
дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище. Децата усетиха общата подкрепа като мотивация
за продължаване на образованието си.
По този проект педагогическите специалисти имаха една основна задача - да
създадат и да внедрят в работата си методика с различни инструменти, за оценка на системните пропуски и
затрудненията на учениците,
както и да се идентифицират
тези, които са в риск от преждевременно напускане.
Проектът е финансиран
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“

8

ñòð. 2

Народен приятел

1-4 юли 2022

×ô

Строят новата детска градина
в Айтос, въпреки инфлацията

Строителството на новата детска градина в
центъра на Айтос напредва с бързи темпове, видя
обективът на НП. Въпреки инфлацията и високите цени, градежът ще
бъде завършен до есента. Новото детско заведение ще е с четири детски и една яслена група

за общо 120 деца.
През 2020 г. Община Айтос спечели проект и финансиране от 3 000 000
лв. за модерна нова детска градина по Програма на МОН. След законовите процедури, строежът започна през миналата година, но дейностите бяха замразени през
март т.г., тъй като се ча-

ЗАПОВЕД
№ РД-08-412
гр. Айтос, 30.06.2022г.

каше решение от Министерски съвет за финансирането.
Сега, вече повече от
месец, строителството
продължава. В момента
се изгражда покривната конструкция. Сградата трябва да е готова до
края на лятото, но готовността на детската градина изключително много

зависи от доставките на
оборудването за детските
площадки, съобщи кметът
Васил Едрев за НП.
„По план всяка група
има детска площадка, която е съобразена с възрастта на децата. Имали сме случаи именно
тези доставки да се забавят, понякога сме чакали с месеци“, каза още

ОБЩИНА АЙТОС

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 60, ал.1 и ал.3, във
връзка с чл. 57, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с чл.11 от Наредбата за сто- вободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за
панисване, управление и разпореждане със земи от данъка върху добавената стойност).
общинския поземлен фонд и в изпълнение на Ре4. Определям стъпка на наддаване –10 % от нашение на ОбС – Айтос №382/28.02.2022 г., обек- чалната тръжна цена на декар.
тивирано в протокол № 29, т.13 от ДР
5. Определям депозит за участие в размер на 10%
от началната тръжна цена за целия имот, вносими в
З А П О В Я Д В А М:
брой в касата на Община Айтос, или по банков път
1. Откривам процедура за провеждане на пуб- по сметка на общината BG27BUIN95613300447527
личен търг с явно наддаване за отдаване под наем BIC: BUINBGSF при Алианц Банк България в срок
за срок от 1 стопанска година (за стопанската до 12:00 часа на 18.07.2022г. При внасяне на
2022/2023г.) на останалите след разпределение депозит по банков път, средствата следва да са
свободни имоти - пасища и мери от общинския по- постъпили по сметка на общината до 12:00 часа
землен фонд (Приложение №1), определени за ин- на 18.07.2022г.
дивидуално ползване, в който да бъдат допуснати
6. За обезпечаване изпълнението на задълженидо участие само собственици на пасищни селс- ята по договора за наем, определям парична гаранкостопански животни, регистрирани в Интегрира- ция в размер на една годишна наемна вноска, доната информационна система на БАБХ.
стигната на търга, която се внася преди сключване
2. Търгът да се проведе на 19.07.2022 год. от на договора. Внесената парична гаранция, след из10:30 часа в малката заседателна зала на Община тичане на срока на договора се освобождава, като
Айтос, ул. “Цар Освободител” №3.
не се начислява лихва.
3. Началната тръжна цена е определена с ре7. Утвърждавам тръжна документация за прошение на ОбС – Айтос №382/28.02.2022 г., обек- веждането на търга:
тивирано в протокол № 29, т.13 от ДР и посоче- Копие от заповед за провеждане на публичен
на в Приложение №1, неразделна част от насто- търг с явно наддаване
ящата заповед.
- Заявление за участие - приложение №2;
Посочената начална тръжна цена е без ДДС (ос- Декларация за оглед на имота – приложение №3;

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
- Декларация за условията на търга и проектодоговора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение №5;
-Тръжни условия
-Договор проект
8. Тръжната документация е на стойност 5.00
лв. /пет лв./ без ДДС за всеки отделен имот и
може да се закупи в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на общината до 16:00 часа
на 15.07.2022 г.
9. Документи за участие се приемат до 12:00 ч.
на 18.07.2022г г., в ЦАО на общината. В запечатан, непрозрачен плик се поставят следните документи:
- Заявление за участие в търга - приложение №2;
- Документ за внесен депозит
- Документ за закупена тръжна документация
- Декларация за оглед на имота – приложение №3;
- Декларация за условията на търга и проектодоговора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение №5;

кметът.
Надеждите са новото детско заведение да
реши недостига на местата в детските градини. В момента в много от
групите в детските градини броят на децата е над
норматива, за да може да
се удовлетвори желанието на родителите.
НП

- Нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга. Допустимо е
пълномощното да не се постави в плика, а да се
предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за
вярност копие, като в този случай оригиналът се
показва за сверка.
10. До участие в търга се допускат физически и
юридически лица, собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Върху
плика, в който кандидатът е поставил необходимите
документи за участие в търга, се записва обекта
на търга, наименованието на кандидата и ако е
юридическо лице се записва и ЕИК на фирмата.
11. Начин на плащане: в 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник,
спечелилият кандидат следва да внесе един годишен наем и гаранция по изпълнение на договора
в размер на една годишна наемна вноска, достигната на търга.
12. Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, сайта на
община Айтос и на определените за целта места в
сградата на съответното кметство и на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация: кметството по местонахождение на имота и Община Айтос - тел. 2-5781 и 2-77-45
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
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Удължиха срока за предоставяне
на здравно-социални услуги
по „Патронажна грижа+“
СУ „Христо Ботев“
в Топ 20 на училищата
посланици на ЕП
Сертификати и плакет за активната роля на
младши посланиците на училището
Бранимира НИКОЛОВА
През юни Програмата за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2021/2022 година приключи успешно. В тази изпълнена с предизвикателства година 62 от
88 участващи в Програмата училища я завършиха, отчитайки
близо 690 присъствени и онлайн събития през годината.
СУ "Христо Ботев" - Айтос се нареди в Топ 20, от общо
62 училища завършили програмата. За активното си участие младши посланиците на Европейския парламент от СУ
"Христо Ботев" получиха сертификати и плакет за организираните събития и интереса към приоритетите на ЕС.
Данните сочат, че в събитията по Програмата са се включили близо 12 000 преки участници от 36 населени места, а над
136 хиляди души са били зрители и непреки участници.

Безплатната
патронажна грижа
ще продължи до
януари 2023 г.
По предложение на кмета Васил Едрев, Общинският съвет в Айтос прие решения за продължаване
на проекта "Патронажна
грижа+ в община Айтос"
с още шест месеца. Това
стана възможно, след като
управляващият орган инициира удължаване на административния договор
на Община Айтос с Министерство на труда и социалната политика, който изтича на 1 юли 2022 г.
За да бъде удължен срокът на услугата, предоставяна на граждани, Общински съвет - Айтос трябваше
да вземе няколко решения.
Първото от тях е да даде
правомощия на кмета Община Айтос да подпише допълнително споразумение
по договора. За доставчик
на здравно-социална услуга отново беше определен
Общинският център за социални и здравни услуги,
за период от шест месеца, считано от 2.07.2022 г.
до 2.01.2023 г. Другото решение на Съвета е услугата „Патронажна грижа+“
да се предоставя безвъзмездно на потребителите
й за срока на допълнителното споразумение. За не-

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-411
гр. Айтос, 30.06.2022г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.4 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.6, ал.4
от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и в
изпълнение на Решение на ОбС-Айтос № 437 от 29.06.2022г., обективирано в Протокол №33, т.8 от ДР
и Решение на ОбС-Айтос № 438 от 29.06.2022г., обективирано в Протокол №33, т.9 от ДР
З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем/
аренда на общински и училищни земеделски земи - частна общинска собственост, за стопанската
2022/2023 година, съгласно приложената таблица
ИМОТ-НТП
ПЛОЩ ЗЕМЛИЩЕ/ КАТЕПредназначе- Нач. тръжна Форма и
/дка/ МЕСТНОСТ ГОРИЯ
ние
цена
срок на
лв./дка
отдаване/год./
гр.Айтос
1 00151.424.22- нива
За полски кул35,00
Наем –
ОПФ
23,704
Алтън тарла
ІІІ
тури
5г
1 44817.98.5-изоставена орна земя УПФ

13,395

с. Лясково
До лозята

Х

За полски култури

35,00

Наем –
5г

1 49477.122.3- нива
УПФ

266,551

с. Мъглен
Корията

ІV

За създаване
на трайни насаждения-череши

61,00

Аренда –
25 г

2 49477.122.4- нива
ОПФ
1 70473.9.157- нива
УПФ

24,274

7,631

Корията

IV

с. Съдиево
Кованлъка

ІV

Гратисен пери- Цена за граод - 4 години
тисния период-20% от
достигнатата
тръжна цена
За полски кул35,00
тури

Наем –
5г

За полски култури

Наем –
5г

35,00

Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за
данъка върху добавената стойност).
2. Търгът да се проведе на 19.07.2022 г., от 10:00 часа в малката заседателна зала на Община
Айтос, ул. “Цар Освободител” №3.
3. Началната тръжна цена за отдаване под наем/аренда e определена с Решение на ОбС-Айтос №

прекъсваемост на услугата предвид изтичането на
договора Съветът допусна предварително изпълнение на решенията.
Ще припомним, че Община Айтос е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ОП РЧР 2014-2020. Общата стойност на проекта е
в размер на 114 266,88 лв.

На старта на проекта кметът на община Айтос възложи изпълнението на дейностите на Общинския център за социални и здравни
услуги, като второстепенен
разпоредител с бюджетни
средства. На 52-ма потребители от целевата група
се доставя интегрираната здравно-социална услуга „Патронажна грижа“,
включваща медицинско,

психологическо и социално обслужване.
Предоставените услуги са изцяло освободени
от такси и потребителите
на услугата не заплащат
за тяхното ползване, като
всички разходи са изцяло
за сметка на бюджета на
проекта, без съфинансиране от страна на бюджета на Община Айтос.
НП

437 от 29.06.2022г., обективирано в Протокол №33, т.8 от ДР и Решение на ОбС-Айтос № 438 от
29.06.2022г., обективирано в Протокол №33, т.9 от ДР
4. Определям стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена на декар.
5. Определям депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за целия имот, вносими
в брой в касата на Община Айтос, или по банков път по сметка на общината BG27BUIN95613300447527
BIC: BUINBGSF при Алианц Банк България в срок до 12:00 часа на 18.07.2022г. При внасяне на депозит по банков път, средствата следва да са постъпили по сметка на общината до 12:00 часа на
18.07.2022г.
6. Сключването на договор за наем/аренда за ползване на обявената по този ред земеделска земя,
не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.
7. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем/аренда, определям парична
гаранция в размер на една годишна наемна/арендна вноска за целия имот, достигната на търга, която
се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.
8. Утвърждавам 5 (пет) комплекта тръжна документация за всеки един имот по отделно и проекти на
договори към нея, съдържащи следните документи:
- Копие от Заповед за открита тръжна процедура;
- Заявление за участие – приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложение №2;
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение
№4;
- Тръжни условия;
- Копие от скица на имота;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Договор за наем/аренда (проект).
9. Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. без ДДС за един комплект и може да се закупи
в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на общината до 16:00 ч. на 15.07.2022 г.
10. Документи за участие в запечатан плик, да се приемат до 12:00 ч. на 18.07.2022 г., в ЦАО на общината. В него се поставят следните документи:
10.1. Заявление за участие в търга приложение 1;
10.2. Декларация за оглед на имота – приложение 2;
10.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора – приложение №3,
10.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение №4;
10.5. Документ за внесен депозит;
10.6. Документ за закупена тръжна документация;
10.7. Нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга. Допустимо
е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.
11. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е поставил необходимите документи за участие в търга, се записва обекта на търга, наименованието на кандидата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на фирмата.
12. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 12:00ч. на 18.07.2022 г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка най-малко един ден преди датата на огледа.
13. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един годишен наем/арендна вноска и една гаранция по изпълнение
на договора в размер на една годишна наемна/арендна вноска, достигната на търга.
14. Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, електронната страница на Община Айтос и на определените за целта места в сградата на съответното кметство и
на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация: кметството по местонахождение на земеделската земя и Община Айтос
- тел. 2-57-81 и 2-77-45
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
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Три златни медала и шампионска титла за смесената
двойка Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов

Cyan Magenta Yellow Black

от Държавното първенство по спортна акробатика във Варна
Двайсетина дни след като
завоюва първата си голяма международна победа
в Полша, смесената двойка Вилиана Костадинова и
Кристиян Манолов постигна и националния връх в
спортната акробатика. На
Държавния шампионат във
Варна двойката получи пълния набор от златни медали
и заслужи държавната шампионска титла.
Айтозлийката Вилиана и
нейният партньор Кристиян се състезават за ,,Нефтохимик 2011“ - Бургас, техен треньор е Гергана Белчева Денева, а специалната хореография е на Дияна
Колева.
Сочат ги за най-успешната млада двойка в спортната
акробатика, на която специалистите възлагат големи надежди за бъдещето. Доказаха го и във Варна - всяка тяхна изява на държавния квадрат беше оценявана от съдиите със злато.
Вилиана и Кристиян под-

печатаха шампионската си
титла с три златни медала. В
квалификациите един златен
медал получиха за балансова комбинация и един - за
темпова комбинация. Вече
във финала, с блестящо изпълнение, златният тандем
заслужи трети златен медал
и шампионската титла.
Вилиана все по-уверено
следва примера на сестра
си Мариела Костадинова.

Шампионската двойка, която радва
и Бургас, и Айтос

Медалите...

Успехът на Мариела и нейния партньор Панайот Димитров, под ръководството
на треньора Гергана Белчева Денева, вече е записан в

Отборът на "Нефтохимик 2011" - Бургас, част от който са
Вилиана и Кристиян

историята на спортната акробатика. Сега е ред на Вилиана и Кристиян да пишат
своята златна страница.
С младата айтозлийка, ко-

ято ще е петокласничка наесен, така и не успяхме да се
срещнем. Тренира нонстоп
в Бургас. По думите на майка й Лидия Костадинова, мо-

мичето има само един свободен следобед седмично.
И как иначе - така се става
шампион!
НП

„Морски сирени“ представиха Айтос
на Областен парад на талантите
Грациите ни дефилираха на
парада на детските и младежките медни духови, фанфарни
и перкусионни оркестри, мажоретни състави и формации
за патриотични песни
Мажоретният състав "Морски сирени" към СУ "Никола Й.
Вапцаров" взе участие в Първия областен преглед на детските и младежките медни духови, фанфарни и перкусионни
оркестри, мажоретни състави
и формации за патриотични
песни, който се състоя на 25
юни 2022 год. в Бургас.
Прегледът беше под патронажа на областния управител
на Бургаска област Стойко
Танков, със съдействието на
Община Бургас, РУО и Военен
клуб - Бургас. На престижния
областен форум вапцаровските грации представяха не само
училището си, но и Айтос.
"Морски сирени" участваха
в дефилето, в което се включиха много и различни формации от цялата област. Парадът
на талантите стартира от площад „Тройката“, продължи по

Най-добри цени
в областта!

ул. „Александровска“ и завърши на площад „Атанас Сиреков“, където беше и сценичната изява на вапцаровските "сирени".
Формацията се представи
блестящо с танца „Нежност“
и направи успешен дебют на
авторската си акрокомпозиция „Магия“. Възпитаничките
на ръководителките Маргарита Стратиева и Весела Захари-

ева впечатлиха организаторите и зрителите със сложни съчетания и артистичност.
„Морски сирени“ получиха
грамота за отлично представяне, а ръководителите бяха
отличени с диплом за високи
художествени резултати. Програмата продължи с посещение на остров Св. Анастасия.
Снимки: клуб „Училищни медии“

Изложба „Три в едно“ подредиха в своето
училище Виктория, Далма и Жасмина
Три момичета от СУ "Никола Й. Вапцаров", подкрепени
от училищното ръководство и
настоятелството, откриха съвместна изложба "Три в едно" на
27 юни т.г. Много емоции имаше на откриването, защото и за
трите това е първа изложба.
Виктория Серафимова от XIa
клас, Дамла Кемик от Ха клас
и Жасмина Татарова от VIIIa
клас подредиха своите произведения във фоайето на втория
етаж на училището. Инициативата за изложбата е на Маргарита Стратиева, учител по география и икономика. Тя е човекът, който забелязва техните таланти в рисуването и ги
насърчава да подредят експозицията.
Училищното ръководство и
училищното настоятелство подкрепиха начинанието, настоятелството финансира закупуването на рамките, а училище-

то закупи стативите.
СУ "Никола Й. Вапцаров"
подкрепя и насърчава всички творчески изяви на своите възпитаници. Пожеланията на ръководството към Виктория, Дамла и Жасмина е да

подредят още много изложби
и да опазят в годините творческия си заряд и усещането за
красотата.
Изложбата може да бъде посетена всеки ден работен ден
през цялото лято.

Иван Костадинов е в „Подкрепа“ от 1992
година. Тръгнал е от председател на синдикална секция, след това е бил председател
на строителния синдикат в областта, зам.председател на регионалната организация, а
в последните години е и неин председател.
Интервю на
Дона МИТЕВА
- Г-н Костадинов,
няма как да не започнем с политическите
катаклизми – поредните за страната. От синдикална гледна точка, моля, коментирайте
ставащото през последните седмици.
- Политиката е съществена част от живота ни, за
съжаление, няма как да
избягаме от нея. От 1989
година, след месец ноември съм по площадите и
митингите и политиката е
в кръвта ми, но не твърдя, че съм политик. Държа
да подчертая, че аз преди
всичко съм синдикалист и
такъв си оставам.
Преди години бяха забранили на синдикатите
да се занимават с политика. Не че някой е спазвал тази забрана. Мисля,
че беше по времето на
Жан Виденов. Това само
го казвам като вметка.
Сега на въпроса. Това,
което се случва в момента, е притеснително. Не
съм си мислил, че 2022 година ще сме изправени
пред такава огромна политическа криза, от която на този етап не виждам
полезен ход. Последното
нещо, от което имаме нужда, са нови избори. А реално вървим към тях. Макар един малък процент в
мен да се надява да бъде
съставено правителство,
което за жалост, сигурно пак ще е с малък хоризонт. Виждам, че партиите в парламента правят всичко възможно да

тивен трудов договор
в сферата на социалните услуги. Това прецедент ли е?
- Това е първият подобен договор в Община Поморие, от което се чувствам много горд, защото от
първия ден на преговорите съм бил до синдикалната организация и съм им
помагал с експертна и методическа помощ. По силата на този договор хората, работещи в сферата на социалните услуги, които обхващат седем
обекта, добиха право на
по-голяма отпуска, работно облекло и още други
неща. Най-важното обаче е това, че се постави
основата на един добър
тристранен диалог, който
се надявам да продължи
и занапред.
- Държавните служители наистина ли
са ощетени? „Мръсна
дума“ ли е „държавен
служител“?
- За съжаление в обществото наистина се наложи като „мръсна дума“.
Не мога да отговоря защо
стана така и дали някой
има конкретен интерес
да злепоставя държавните служители, но има наистина негативен ефект.
Ние имаме синдикални
организации в Бюрото по
труда, в НОИ, в Здравната каса, в Инспекцията по
труда и тези хора в никакъв случай не заслужават
това отношение от страна на обществото. Всички ги нападат, защото има
много сериозно непознаване работата на държавния служител. Със сигур-

1-4 ЮЛИ 2022

Чф

11

к
и
н
д
е
с
е
б
ъ
С

Иван Костадинов,
КТ „Подкрепа“:

Хората са изморени
от избори и от всички скандали
гласуват бюджета. Защото той не е само пенсии,
а и социални плащания и
много други неща. Но ситуацията е взривоопасна. Държавата е на автопилот.
- Здравословна ли е
честата смяна на правителства за обикновения
избирател и най-вече за
бизнеса?
- Това не е волята на
народа, а той е поставен
пред свършен факт от политиците. Хората са изморени от избори и от всички скандали, които стават
в публичното пространство. Ако имаме предвид, че миналата година
имаше три пъти избори,
и проследим активността - с всеки следващ избор активността намалява. Хората са апатични и
не вярват на никого.
И за икономиката не е
полезно. Ние не сме утвърдена демокрация като
развитите западни страни. В една Италия имаха
преди време почти на всеки шест месеца избори, но
това не се отрази на икономиката им. Но за нас
това не е възможно. Всичко започва да буксува.
- Сега да се обърнем
към регионалните теми.
Наскоро КТ „Подкрепа“
и Община Поморие подписаха първия колек-

ност трябва да се направи нещо, и то на държавно ниво, за да се визуализира и оцени работата на
тези хора.
- Стачкуваха полицаите, хората от НЗОК
също – кой идва на дневен ред да изрази своето недоволство – транспортниците, земеделските стопани…
- В момента имат сериозни проблеми софийските транспортни работници, които за радост са далече от нас. Напрежение
има и в системата на Агенцията за социално подпомагане. Там има подписка
за евентуални ефективни
стачни действия, ако не
се съобразят с исканията
им, които са основно финансови. В Бургас се подписаха 90% от работещите в Дирекция „Социално
подпомагане“.
- Какво е състоянието на синдикалната организация „Подкрепа“
в Бургаски регион? Питам, провокирана от
това, което казахте, че
90% от служителите са
се подписали…
- В момента бургаската организация стои много стабилно. Имаме нови
структури като тази в Поморие. А най-новата е в
Училищно здравеопазване – Айтос.

Напрежение има и в системата на Агенцията
за социално подпомагане
Смятам, че се работи
обективно и реално. Искам да допълня, че и в Община Несебър имаме цели
три нови организации.
- Могат ли да пробиват
в наше време синдикатите в частния сектор?
- Синдикатът е сдружение на свободни хора, решили чрез организацията
да защитават своите и на
колегите си трудови интереси.
Примерно в Карнобат в
частно предприятие имаме около 800 души членове. Много е важно дали
инвеститорът е от Изток,
или от Запад. Няма забрана да има синдикат в
частна фирма или дружество. Въпросът е дали хората искат да се сдружат
в синдикат. Истината е,
че в България по-трудно
това се случва в частния
сектор и това не е тайна.
Има собственици на предприятия, които разбраха,
че можем да им бъдем
много полезни. Има и такива, които в лицето на
синдиката виждат отявлен враг. Това пък е предизвикателство за нас,

когато има хора да подхождат към нас с подозрение. Да убедиш такъв
човек във взаимната полза е нещо страхотно.
- Каква есен ни очаква?
- Есента ще бъде много
гореща, не заради температурите и метеорологичното време, а заради събитията, които се очаква
да се случат. Това, което
става по бензиностанциите, е показателно. Цените
не падат не само там, въпреки че ни убеждават как
всичко се прави за тяхното овладяване…
- Увеличава ли се броят на работещите бедни?
- Да, увеличава се. Въпреки предвиденото увеличение на минималната
работна заплата. За съжаление голяма част от работещите получават точно минимална работна
заплата.
Сега лятото по Черноморието забелязвам и нещо
друго, и то позитивно: недостигът на работна ръка
доведе до увеличаване
заплатите. Например има

обяви за готвач, където
заплатата е от 3-4 хиляди
лева. Но, това е временно.
Есента тези хора ще отидат на борсата, а някои от
тях и вече са си изчерпали правото да бъдат подпомагани.
- След края на туристическия сезон, а и по
време на него идват ли
хора с жалби при вас в
синдиката?
- Идват много хора, които са излъгани от своите работодатели. Обикновено жалбата е за това,
че им е обещана по-голяма заплата. За радост
последните години са помалко тези оплаквания,
но ги има. Идват и хора,
които са излъгани, че имат
трудов договор, но те впоследствие разбират, че
няма такъв. Използвам
случая, че говорим за нещата от сивата икономика и за нередностите, за
да подчертая, че вратата
на синдиката е отворена
за консултации и съвети
за всички. А на хората,
които постъпват на работа, обяснявам, че трябва
да има уведомление, че

трудовият договор е регистриран в НОИ. Така
всеки е спокоен. Хората
трябва да са информирани за това.
Не са редки случаите,
когато работодателите,
водени от кризата у нас,
злоупотребяват със страха на работниците си и ги
манипулират. Затова винаги казвам, че хората
трябва да са информирани, да търсят и защитават
правата си.
- Кои са най-уязвимите групи от хора у нас?
Не се ли противопоставят умишлено пенсионери на работещи, малограмотни на интелектуалци и т.н. с цел
обществото да е разделено?
- Усещам го, виждам го,
защото всички сме част от
това общество, но както е
казал Чърчил: „Демокрацията не е най-съвършената система, но не е измислено друго“. По тази логика сега и у нас има различия. Дали това не е донякъде „криворазбрана демокрация“ не се наемам
да коментирам.
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Откриването на пейкатакнига, подарък на община
Бургас

Вижте кои следват стъпките на литературните
звезди Георги Господинов и Георги Бърдаров
4 Ученици писатели
се вдъхновяват от необикновени
постъпки на обикновени хора
4 БГ емблеми в разказването
на истории им помагат
Весела ГОРАНОВА
През последната седмица Бургас стана международно средище за младежко творчество. Тук, за да
се включат в тридневния
международен младежки
литературен
фестивал
„Приятелството - смисъл и
спасение“, пристигнаха
млади творци от България,
Полша, Словакия, Германия, Латвия, Израел, Австрия и Унгария. Организатор на фестивала е Център
за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”. Участниците в него са автори
на номинирани разкази от
деветото издание на конкурса на „Алеф” „Който
спаси един човешки живот,
спасява цяла вселена”,
който тази година е на темата: „Необикновени постъпки на обикновени хора”. В деветата поред литературна надпревара участваха общо 170 ученици от
България и чужбина, впечатлени от проявите на
смелост, човеколюбие и
себеотрицание в страшните години на Холокоста и
Втората световна война.
До финалния кръг достигнаха 30 от тях.
Вторият ден от Международен младежки литературен фестивал „Приятелството – смисъл и спасение”, организиран от Център за еврейско-българско
сътрудничество „Алеф”, бе
наситен с емоционални изживявания. За участниците
в него – номинираните млади творци от конкурса
„Който спаси един човешки живот, спасява цяла
вселена” програмата предостави съчетание от романтика, знания и вълнуващи срещи с литературното
изкуство.
Денят започна със среща
с морето, което гостоприемно прибра вълните си,
докато корабчето отнасяше
групата към остров Света
Анастасия.
Губернаторът на острова
Павлин Димитров увлекателно разказа неговата история, преди тя да се „материализира” чрез експонатите в музея.
Потопяването в островната атмосфера преля в
творческа работилница, където писателят и преводач
Кристофър Бъкстон по оригинален начин показа на
начинаещите писатели как
се създава литературно
произведение чрез фокусиране върху противоположностите. Той илюстрира
своето изложение, което
бе основано на темата за
Холокоста, с изпълненията
си на китара. Песента на
Боб Дилън се оказа позната на повечето младежи и
те запяха заедно с Кристофър Бъкстон. Естествен финал на уъркшопа бе песен
на „Бийтълс“, след което

участниците в него получиха и задача за домашно:
чрез наученото да превърнат споделената емоция в
собствен разказ или стихотворение.
Изключително интересна
бе срещата с писателя Георги Бърдаров, който представи своя роман „Абсолво
те” . Презентацията му бе
бурно аплодирана и предизвика множество въпроси. По увлекателен начин
Георги Бърдаров въведе
младите разказвачи в процеса на създаване на литературна творба. Като член
на журито на конкурса
„Който спаси един човешки
живот, спасява цяла вселена” за втора година, писателят изрази силното си
впечатление от техните
творби. Той разказа как е
станал писател, какво го е
подтикнало да напише романа „Абсолво те” и даде
ценни напътствия как разказът да стане жив и плътен.
Спокойното море смени
нрава си за следващото събитие, което събра в Морската градина не само участниците във фестивала. Откриването на пейката-книга, която разказва историята на литературния конкурс
на „Алеф”, уважиха заместник-кметът на община Бургас Дияна Саватева, писателите Георги Господинов,
Недялко Йорданов, Георги
Бърдаров.
„Искаме да има едно място, където да се разказват
истории, място на вдъхновение, място, на което човек, когато седне, да си
спомни, че литературата
също спасява животи", сподели при откриването председателят на „Алеф” Алберта Алкалай и уточни, че пейката-книга е подарък за община Бургас.
„Това пространство приканва да споделиш с някого емоции и чувства, като
не ти ограбва свободата.
Нека да създаваме повече
пространства в живота ни,
които ни карат да бъдем заедно, но и не ни отнемат
правото да бъдем свобод-

Творческите работилници с големия Георги Господинов, откри я Алберта
Алкалай
ни", пожела заместник-кметът на Община Бургас Диана Саватева.
Недялко Йорданов се
присъедини към пожеланията със стих, а Георги
Господинов и Георги Бърдаров отправиха кратки
послания, насърчаващи
младите да се обичат и да
мечтаят, дори за невъзможното.
Чудесното изпълнение на
Никол Мерджанова от клуб
"Сезони" добави още мажорни ноти в настроението, а дъждът милостиво изчака флашмоба за финал
на събитието.
Въпреки силния вятър,
който не позволи разноцветните балони да бъдат
отвързани от букетите, в
които бяха събрани, младежите изписаха върху тях
своите призиви за любов,
мирен свят, свобода, разбирателство, щастие… И
посланията им отлетяха заедно, като символ и на зародените нови приятелства.
Нови силни емоции пред-

Една от работилниците бе на Острова

ложи последното събитие
от фестивалния ден – творческата среща Георги Господинов, който представи
последните си три книги:
сборниците с разкази и
есета „Избрани истории“ и
„В пукнатините на канона“,
и роман „Времеубежище“.
Изсипалият се над Бургас
дъжд не спря многобройните почитатели на писателя,
а получаването на автограф се превърна в истинско предизвикателство –
опашката си простираше
много извън залата.
Срещата с Георги Господинов бе вълнуваща прелюдия към уъркшопа по
творческо писане, който бе
преди обяд. Младите автори се докоснаха и до творчеството на поета и драматург Недялко Йорданов,
един от емблематичните
съвременни литературни
творци.
Събитията се провеждат
с любезното съдействие на
Община Бургас, Министерство на образованието и
науката, Министерство на

културата, Министерство
на външните работи, Посолствата на Израел, Словакия, Полша и Германия,
Полски институт в София,
Музей за история на полските евреи ПОЛИН, „БМФ
Порт Бургас“, Международен конгресен център.

Наградените
На официална церемония в края на фестивала бяха наградени участниците в
деветия
Международен
ученически конкурс "Който
спаси един човешки живот,
спасява цяла вселена".
Първата награда спечели
Милица Иванова (18 г.) от
Варна за разказа си "Моят
отчет". Наградата й бе връчена от кмета на Бургас Димитър Николов. Второто
място журито присъди на
Елина Илиева. Имаше и две
награди за трето място.
Едната е за разказа "Когато аз бях той", вторият приз
за третото място отиде при
Теодора Бакърджиева, чия-

то творба също е впечатлила журито.
Първата награда в категория "Чуждестранни участници" връчи посланикът на
Израел в България Йорам
Елрон. Тя бе присъдена на
Антонина Василевска от
Полша.
В конкурса тази година
участваха 170 млади автори от България, Австрия,
Израел, Словакия, Полша,
Унгария, Украйна, Германия и Латвия. Журито – българско и международно,
номинира разказите на 30
от тях. Да оценят творбите
на младите автори от България се заеха Радостина
Николова, старши експерт
в Министерството на обра-

зованието, Георги Бърдаров, писател, носител на
множество награди, Румен
Леонидов, поет, публицист
и преводач, Асен Йорданов, поет журналист и директор на сайта "Бивол",
Алберта Алкалай, председател на Център "Алеф" и
инициатор на конкурса.
В Деветия международен
ученически литературен
конкурс "Който спаси един
човешки живот, спасява
цяла вселена" за първи път
свой победител излъчи и
публиката чрез онлайн гласуване. Носителят на наградата е определен според броя харесвания на номинираните разкази. Победителят е Яница Костова от
Варна за разказа "Живот".
Наградата й връчи поетът
Недялко Йорданов. Наградата на публиката от 500
лева осигури от бюджета
си Министерството на културата, под чийто патронаж
се провежда деветото издание на конкурса – тази
година на тема: "Необикновени постъпки на обикновени хора".
Поздравителен адрес до
организаторите на събитието изпрати президентът
Румен Радев, поздрави
дойдоха и от Народното събрание, областния управител на Бургас, посолствата
на САЩ, Словакия, Германия, от посланика на Украйна и др.
В деветте издания на литературната надпревара
със свои творби са се включили над 1500 млади автори. През годините близо 60
са наградените участници.
Темата на конкурса всяка
година е различна, но целта е една – да накара младите да преосмислят своите ценности и да направят
изводите си за бъдещето.
Творбите на номинираните автори се събират в
сборник. Разказите на 30те номинирани автори от
деветото издание на литературната надпревара ще
бъдат публикувани в петото
издание на "Алеф" – "Необикновени постъпки на
обикновени хора".
През тази година за първи път церемонията по награждаване на лауреатите е
част от Международния
младежки литературен фестивал "Приятелството –
смисъл и спасение", организиран от център "Алеф".
Четирите фестивални дни
бяха посветени на литературни четения, беседи и работилници, водени от писателите Недялко Йорданов,
Георги Господинов, Георги
Бърдаров, Кристофър Бъкстон, екскурзии до емблематичните за региона места, вечери на приятелството и други. Специално за
участниците във фестивала
бе прожектиран игралният
филм „Българска рапсодия” на режисьора проф.
Иван Ничев. Целта на център „Алеф”, който финансира цялото пребиваване на
младежите в Бургас, е да
подкрепи развитието на
младите литературни таланти, да насърчи тяхната
гражданска ангажираност
и да популяризира уникалния акт за спасяването на
българските евреи сред
младежите на Европа и
света.
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Бележитият Руси Куртлаков
заведе бургаския арт елит на изложба в Поморие
Откри своя експозиция
при огромен интерес
Весела ГОРАНОВА
Меценатът, бизнесмен,
общественик и художник Руси Куртлаков „заведе“ бургаския арт елит
на изложба в Поморие.
Там той подреди над 100
свои творби в ГХГ „Дечко Стоев“, която се оказа тясна за творбите му,
въпреки огромния си капацитет. Приятели, познавачи и ценители на изкуството пристигнаха за откриването.
Домакините от Община
Поморие в лицето на кмета Иван Алексиев и Милчо Талев с удоволствие
са откликнали на идеята
на Куртлаков да подреди
своите творби, рисувани
през последните три години, и графики от най-ранния му период.
Художници, на които той
е подал ръка и са подреждали изложби в бившата
галерия „Бургас“, стопанисвана от Куртлаков дойдоха за откриването на
изложбата. Сред тях бяха
Димо Колибаров и Светлозар Бенчев, които са и
ръководители на филиала
на НХА в Бургас, Ангели-

поздрави Куртлаков за
нестихващото му вдъхновение и продуктивност и
сподели още: „Много съм
радостен, че г-н Куртлаков отново избра Поморие, за да представи творбите си. Щастлив съм и че
залата е препълнена, защото това показва колко много сме тези, които го обичаме, а той за-

Кметът Иван Алексиев с почетния гражданин
Йордан Маринов (вдясно) минути преди откриването

Изкуствоведът Пенка Седларска (вляво) с Ангелина
Недин (вдясно) и галеристката Мариана Рачева

на Недин, чиято първа изложба бе подредена точно в галерия „Бургас“ преди години, Ана Михайлова, Атанас Стоянов, изкуствоведът Пенка Седларска бяха част от художниците.
Бившите областни управители Вълчо Чолаков,
Павел Маринов, почетният консул на Румъния
в Бургас Евгения Попеску, кметът на Камено Жельо Вардунски, почетните граждани на Поморие
Йордан Маринов и Теодоси Гуджуков, местни творци и общественици също
уважиха мецената и творец Куртлаков.
„Тук има не само приятели на автора, но и хора,
които са познавачи и ценители. Удоволствие е за
всяка една галерия да има
такова присъствие. Тази
изложба е сгъстена енергия, която е излята върху
платната“, коментира директорът на ГХГ „Дечко
Стоев“ Милчо Талев.
Кметът Иван Алексиев

Залата на втория етаж събра приятели, съмишленици и колеги

служава тази обич. Това
е човек, отдаден на хората, отдаден на доброто, а
това е много важно. Вярвам, че ще направи още
много прекрасни изложби тук, за да можем почесто да се наслаждаваме
на невероятното му творчество!“.
Милчо Талев и изкуствоведът Пенка Седларска определиха автора
като човек с впечатляваща способност да създава пространство зад реално изобразената върху
картината плоскост. Точно в тези пространства се
разкриват емоциите и душата на художника. В картините на Куртлаков преобладаваща е красотата
на природата във всичките й състояния, от драматични пейзажи до картини
с всепоглъщаща тишина.
С изграждането на своята
живопис той създава една
атмосфера, в която всеки
може да потъне и да намери нещо за себе си.
„Изненадата за мен

беше голяма, защото двете зали са пълни с картини
на голям художник. Зимни пейзажи се редуват с
летни, потапящ в английска живопис през 18 век.
Показва умение на голям
художник и тържество на
цвета. Той умее да прави далечни планове и да
създава пространство, защото самият той е широко скроен.
Помня първите му изложби с фина графика и
темата екология. Правеше
невероятни картини, изкуството е в него самия, негова същност“, каза изкуствоведът Пенка Седларска.
Тя допълни, че изложбата е на човек с голяма
душа и енергия, който е
направил много за изкуството на региона в период, в който държавата се
е отдръпнала.
„Не знам колко голям
художник съм, но изключително много обичам
изобразителното изкуство и хората, свързани
с него. Признателен съм
на г-н Алексиев и на г-н
Талев за поканата да се
представя в тази разкошна галерия. Човек, трупайки години, понякога
си мисли, че губи приятели, че самотата го обхваща. Днес обаче в Поморие
аз виждам, че имам много приятели. Ето защо ще
продължавам да рисувам
и ще ви каня на нови изложби. Радвам се, че въпреки това объркано време, тук са дошли хора на
изкуството, на бизнеса,
на образованието… Така
трябва да живеем!“ – каза
Руси Куртлаков и благодари на всички за уважението.

Световноизвестният пианист
Пабло Роси открива Лятната
академия на изкуствата в Бургас
„Черноморски фар“
Световноизвестният
бразилски пианист Пабло
Роси ще открие 17-ото издание на Лятна академия
на изкуствата. Концертът
ще се състои на 7 юли от
19:00 ч. в залата на НХК в
Бургас.
Събитието се осъществява със съдействието на
Бразилското посолство в
София и с личната ангажираност на посланика Н.
Пр. Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс, която ще бъде
официален гост на концерта в морския град.
С инициативата ще се
отбележи 200-годишнината от независимостта на
Бразилия. Концертът се
реализира в партньорство
с българския клон на „Зенон Културен институт“ –
Бразилия.
През годините Лятната
академия на изкуствата
се е превърнала в притегателен център за хора на
изкуството от цял свят. В
Созопол и Бургас концерти и майсторски класове
са провеждали редица известни музиканти, певци,
актьори, писатели, художници, журналисти и др.
„Целта е младите хора
да се докоснат до големите имена и да се вдъхно-

вят от тях. Чрез този концерт ние продължаваме
нашата мисия да утвърждаваме и популяризираме българската, европейската и други школи в сферата на професионалното музикално, художествено изкуство, актьорско

майсторство и т.н.“, споделя Петя Великова - Димитрова, която е създател
на Академията.
През последните 5 години Пабло Роси е изсвирил
повече от 70 рецитала в
Европа, Америка, Африка,
Латинска Америка и Азия.
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„Черноморец“ привлече машина
за голове на „Марица“
Бургаският футболен клуб „Черноморец“ привлече сериозен играч в редиците си. „Акулите“ взимат бившия голмайстор на пловдивския „Марица“ Олджай
Алиев. Бургазлии обявиха трансфера си
на официалната страница във Фейсбук.
Ето какво написаха от ръководството:
„Черноморец“ привлече Олджай Алиев. Нападателят ще носи синята фланелка през новия сезон. За последно
той се състезава за „Левски“ (Кру-

мовград), а се присъединява към „акулите“ със свободен трансфер. Освен за
тима от Крумовград, Алиев се е състезавал още за „Берое“, „Янтра“ и „Марица“. С екипа на пловдивчани реализира
32 гола за един сезон и бе с основна „вина“ за промоцията на отбора във Втора лига. „Черноморец“ приветства с добре дошъл Олджай Алиев, като му пожелава много голове и победи за „акулите“.

Станаха ясни съперниците на
бургаските отбори в евротурнирите
„Нефтохимик 2010“ ще играе за Купата на CEV,
а „Дея спорт“ - за Купата на претендентите
Георги РУСИНОВ
Двата волейболни отбора
на Бургас ще представят
града и страната ни в два евротурнира. Вицешампионите от „Нефтохимик 2010“ ще
играят за Купата на CEV.

„Дея спорт“ пък ще дебютира в турнира за Купата на
претендентите.
Купата на CEV е вторият
по сила европейски турнир
и „Нефтохимик 2010“ започва от 1/16 финалите. Тимът,
срещу който ще се изправят

бургазлии, водени от играещия треньор Иван Станев,
обаче ще стане ясен по-нататък.
Ясно е обаче, че това ще
са или сърби, или румънци,
или...„Хебър“ (Пазарджик).
Има потенциален шанс ви-

цешампионът и шампионът
на България да се срещнат
още на 1/16 финалите в турнира. Противник на бургазлии в тази фаза ще е победителят от 1/32 финалите в
мач 11/12 от надпреварата.
Този двубой изправя сърбите от „Раднички“ (Крагуевац)
срещу загубилия от Шампионска лига в мач 13/14 от
втори кръг. Именно в този
мач шампионите от „Хебър“
се изправят срещу „Аркада“
(Галац) от Румъния.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

В третия по сила турнир
на Европа – Купата на претендентите, България ще има
двама представители. Това
са „Дея спорт“ (Бургас) и
„Монтана“. Техните съперници също вече са ясни.
Бургазлии, които направиха много добър дебютен сезон в елита и завършиха на
четвърто място, ще играят
на 1/32 финалите. Техен съперник е испанският „Гуагуас“ (Лас Палмас), който миналата година игра срещу

шампионите от „Хебър“ в
Шампионската лига.
За първия мач бургазлии
ще летят до Канарските острови, а седмица след това
ще приемат испанците в родния Бургас.
„Монтана“ започва участието си в 1/16 финалите.
Евентуален техен съперник
е победителят от двубоя
между гръцкия ПАОК и
швейцарския „Волей Нефелс“.

БОРБА

57 деца от цялата страна дойдоха Признание за бронзов
медалист от Спортното
за мастъркласа на грациите
„Черноморски фар“

Директорът на спортното училище "Юрий Гагарин"
Янчо Стойчев връчи плакет на бронзовия медалист
от Европейското първенство по класическа борба
за кадети в Букурещ Димитър Рачев. Наградата за
десетокласника, който се
бори в категория до 71 килограма, е за високи
спортни постижения у нас

„Черноморски фар“
57 деца на възраст от 5 до
16 години - бъдещи шампионки по художествена гимнастика, се включиха в
мастъркласа на "ДиамантиТЕ" в зала "Младост". Бургас
беше първата спирка от инициативата на олимпийските
ни шампионки от Токио с ансамбъла, която е за обучение на млади таланти. Гостуването им край морето се
осъществи с подкрепата на
Общината.
Симона Дянкова, Лаура
Траатс, Ерика Зафирова,
Мадлен Радуканова и бургазлийката от златния състав Стефани Кирякова пре-

подаваха на децата тънкостите в изпълненията на отделните уреди - обръч, топка, лента и бухалки, както и
специфична физическа тренировка. Сред участничките,
записали се в мастъркласа,
бяха и няколко момичета от
Южна Африка, които в момента са на подготвителен
лагер в Бургас. Включиха се
деца от Варна, София, Стара Загора, Казанлък, от бургаските клубове "Черноморец" и "Триумф", както и от
региона.
С много усмивки децата
успяха да се докоснат до
своите идоли, а импровизираните тренировки под ръководството на златните ни

момичета преминаха с настроение.
"Децата са чудесни. Личи
си, че са максимално мотивирани да продължат по пътя на високото спортно майсторство. А за да стигнеш
върховете, е необходим къртовски труд", споделиха в
един глас олимпийските
шампионки от "ДиамантиТЕ".
За децата гимнастички беше осигурен обеден кетъринг, а всички участнички в
мастъркласа получиха тениски, автографи и уникалния
шанс да се щракнат поотделно за спомен със златните
медалистки от „Токио
2020“.

и на международното поле през последната година.
Неотлъчно до таланта е
неговият личен треньор в
клуб "Бургас" и националния отбор Николай Дачев,
който успя да развие потенциала му и да го шлифова като спортист от екстра класа. Дачев също получи награда от директора. Състезател и треньор
бяха поздравени и награ-

дени и от благодетели на
СУ "Юрий Гагарин".
"Всички виждаме успеха
на атлетите за броени минути, на тепиха, в басейна,
на игрището, но зад тези
мигове на триумф стоят хиляди часове на подготовка, нерви, себераздаване,
не само от спортиста, но и
от треньора и целия щаб.
Дълбок поклон за положения труд", заяви Янчо Стойчев.
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СЪОБЩЕНИЕ
Петранка Михайлова съобщава на заинтересованите лица и ведомства, че има следното инвестиционно
намерение: "Промяна предназначението на обект Офис
с идентификатор 58356.506.183.1.1 и 58356.506.183.1.3 в
жилище гр. Приморско, община Приморско".

СЪОБЩЕНИЕ
Христо Гърков съобщава на заинтересованите лица
и ведомства, че има следното инвестиционно намерение: "Промяна предназначението на обект Магазин с
идентификатор 58356.501.299.1.17 в жилище гр. Приморско, община Приморско".
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ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление с вх.№63-00-1252/28.06.2022 г. от „Парадайз
Тур“ЕООД за наличие инвестиционно предложение за „Специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения
и допълнителни търговски площи на морски плаж „Къмпинг-Китен“
гр.Китен.
лице за контакти: „Парадайз Тур“ ЕООД
ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ
„Университетска многопрофилна болница
за активно лечение – Бургас” АД – град Бургас, 8000 Бургас, бул.”Стефан Стамболов”
73, тел. 056/810547, на основание чл.89 и
следващите от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015
година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ,
бр.7/27.01.2015 г., изм. и доп., бр.83 от
27.10.2015 г., доп., бр.88 от 08.11.2016 г.,
изм. и доп., бр.58/23.07.2019 г., изм. и доп.
ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020 г./, ОБЯВЯВА конкурс за заемане по реда чл.11, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ на следните длъжности:
– „Лекар, специализант по гастроентерология“ в Отделение по гастроентерология –
1 място;
– „Лекар, специализант по кардиология“ в
Отделение по кардиология – 1 място;
– „Лекар, специализант по образна диагностика“ в Отделение по образна диагностика – 2 места;
– „Лекар, специализант по хирургия“ в Първо отделение по хирургия – 2 места;
– „Лекар, специализант по неврохирургия“
в Отделение по неврохирургия – 1 място;
– „Лекар, специализант по урология“ в Отделение по урология – 1 място;
– „Лекар, специализант по съдова хирургия“ в Клиника по съдова хирургия – 1 място;
– „Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната“ в Отделение по
ендокринология и болести на обмяната – 1
място;
– „Лекар, специализант по АГ“ в Родилно
отделение – 2 места;
– „Лекар, специализант по нефрология“ в

Отделение по хемодиализа – 2 места;
– „Лекар, специализант по педиатрия“ в
Първо отделение по педиатрия – 1 място;
– „Лекар, специализант по педиатрия“ във
Второ отделение по педиатрия – 1 място;
– „Лекар, специализант по инфекциозни
болести“ в Отделение по инфекциозни болести – 1 място;
– „Лекар, специализант по АИЛ“ в Отделение по АИЛ – 1 място;
– „Лекар, специализант по спешна медицина“ в Отделение по спешна медицина – 1
място;
– „Лекар, специализант по неонатология“
в Отделение по неонатология – 2 места.
– „Лекар, специализант по нервни болести“ в Отделение по нервни болести – 3 места;
– „Лекар, специализант по ортопедия и
травматология“ в Отделение по ортопедия и
травматология – 2 места.
– „Лекар, специализант по съдебна медицина и деонтология“ в Отделение по съдебна медицина – 1 място.
– „Лекар, специализант по клинична лаборатория“ в Клинична лаборатория – 1 място.
ИЗИКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
2. Да членува в БЛС;
3. Да не е лишено от правото да упражнява професията.

Давам под наем с дългосрочен договор 3 апартамента
по 74 кв.м поотделно на 2, 3, и 4 етаж в къща на
ул. „Л.Каравелов“ в Царево; оглед на 16 юли. Мога да
изпратя фотоси. Доцент Георги Борисов, тел. 0878701852,
00436508132461, gekab@abv.bg
ОБЯВА
0879 834668 – Търси шофьор-разпространител за
лепене на плакати по Южното Черноморие 60-90 лв./ден, служебен телефон, квартира

  за
 РЕКЛАМА

056 82 54 35, 0897 897 149
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ОБЯВА

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
първи етап – проверка за съответствие на
подадените документи с изискванията на „УМБАЛ – Бургас“ АД и втори етап – оценка на
Справки: тел.056/810595, Отдел „Човешкандидата от определена за целта комисия,
чрез провеждане на устен изпит по предва- ки ресурс, СДО и научна дейност”

 

  
 
) * 

рително изготвен конспект и проверка на познанията в областта на конкретната специалност.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСА:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено висше
медицинско образование ОКС „магистър“ по
направление „Медицина“ и приложението към
нея– заверено от кандидата;
4. Копие от документи, удостоверяващи
професионална квалификация, компютърна
грамотност, ползване на чужди езици – ако
има такива – заверени от кандидата;
5. Копие от удостоверение за актуално
членство в БЛС – заверено от кандидата;
6. Мотивационно писмо.
ПРЕДИ подаване на документите кандидатите имат право да получат от Отдел „Човешки ресурси, СДО и научна дейност“ на „УМБАЛ – Бургас“ АД писмената длъжностна характеристика за длъжността, за която кандидатстват, което те удостоверяват с подпис и
дата, положени на бланката.
ДОКУМЕНТИТЕ за участие в конкурса се
подават в Деловодството на „УМБАЛ – Бургас” АД в едномесечен , считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. Ако
срокът изтича в неработен ден, за последен
ден на срока се счита първият работен ден
след изтичането му.
С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се
счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват
и използват за целите на подбора за заемане на съответната длъжност на специализанта.

"Трансвагон" АД - гр. Бургас уведомява всички физически и юридически заинтересовани лица за инвестиционното си намерение да изгради бластираща камера
на територията на фирмата в Северна промишлена зона, разтоварна гара "Владимир Павлов", гр. Бургас.
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Булевард

В сватбения си ден да помислиш за бездомничетата

550 лева събраха семейство
Кирязови за питомците на
приюта ANIMAL SOS-BURGAS
Дона МИТЕВА

Black

Cyan Magenta Yellow

Люси е банкер жилищно кредитиране, а Яни има автосервиз, занимава се с рециклиране на турбини. От съвсем кратко време те са семейство Кирязови.
В сватбения си ден новото
семейство Люси и Яни Кирязови от Бургас и техните гости споделиха щастието си с
бездомните питомци на приют ANIMAL SOS-BURGAS чрез
прекрасен жест към тях.
Младоженците пожелаха
вместо с букети цветя гостите да ги уважат с дарение за
четирикраките им приятели в
приюта.
„От много време покрай сина

мата, която се събра за приюта“, допълва Люси.
В кутията на благотворителността са събрани 550 лв., с
които беше закупена храна за
животните в приюта.
Щедростта младата банкерка отдава на това, че голяма
част от гостите също имат животни и са съпричастни към
съдбата на четириногите, изоставени в приюта. Семейство
Кирязови отглеждат куче и заек. Като и двете животни са
осиновени по време на връзката им.
„Финансовата помощ за бездомните животни в най-щастливия ден на младото семейство Люси и Яни Кирязови
осигури храната в приюта за

на Марго Пеева – Николаос, сме запознати
с работата и проблемите в приюта. Помагали
сме там с труд, дарявали сме одеяла през зимата. И сега изобщо не
се замислихме и решихме в сватбения ни ден
вместо цветя, да накараме гостите ни да дарят
средства за животните. Цветята са красиви, но са толкова
много – не могат да се аранжират в един дом, а и бързо увяхват“, разказва Люси. С голяма
радост споделя, че и гостите на
сватбеното им тържество приемат присърце идеята.
„Понеже ние помагаме на
нашите кумове, които имат
сватбена агенция и имам лични наблюдения, че гостите са
неориентирани в повечето случаи, в коя кутия какво се пуска, бях много приятно изненадана, а и не само аз, от су-

Бургаски джурасик парк отваря врати
„Черноморски фар“

5 дни! Благодарим на младоженците за
огромното им сърце за животните, на семействата им, че са
възпитали достойни млади хора. Благодарим на роднините
и на приятелите на младоженците, които с радост и щедрост
подкрепиха благородната им
идея. Възражда се надеждата,
че има чувствителна промяна в
отношението на младото поколение на България към животните“, каза Маргарита Пеева,
изказвайки най-искрени пожелания за дълъг и щастлив семеен живот на новото бургаско семейство.

.. “
.
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На к орски фар
Черном

„

Сутрешното кафе си
има свой приятел и той
е „Черноморски фар“.
А кафето си може да
изпиете в новото арткафене в Бургас, красиви
чадъри ще ви
пазят
сянка.

Къде?

На занаятчийската улица
„Алеко Константинов“ и ъгъла със
„Св. св. Кирил и Методий“.

Всеки обича предишните властелини на нашата планета, мистериозно изчезнали преди 65 милиона години! Затова Община Бургас посвети на динозаврите тазгодишното издание на една от запазените марки в
нейната лятна културно-развлекателна програма – Фестивала на пясъчните скулптури.
Бургасик парк ще е готов да приеме
първите си гости в началото на юли.
Скоро ще съобщим точната дата. Извайването на фигурите от пясък е в
напреднала фаза. По тях работят 14
скулптори от България, много от тях
бургазлии.
Както винаги, експозицията е разположена в парк „Езеро“, близо до Конната база, върху площ от 5 декара. За
направата на скулптурите са използвани 5600 тона пясък със специални
примеси, за да е устойчив на дъжд.
Тази година композициите са 12. Това са триизмерни изображения на праисторически животни.
Най-много са динозаврите, сред които и могъщият Тиранозавър Рекс. Но ще видите още мамут, гигантска костенурка и други интересни животни, пред които да си направите
въздействаща снимка за спомен.
Ето и имената на авторите, някои от които дебютират
в работата с пясък:
1. Добрин Вътев
8. Искрен Арабаджиев
2. Огнян Петков
9. Антонио Стефанов
3. Калин Диловски
10. Стефан Балтов
4. Радко Вълчев
11. Филип Филипов
5. Владимир Веселинов
12. Ханко Седефчев
6. Дамян Бумбалов
13. Васил Богданов
7. Владимир Дунгьов
14. Евтим Войнов
Община Бургас е горда, че с годините помогна за
създаването на българска школа в пясъчната скулптура. А нашите автори са абсолютно на нивото на колегите си от останалия свят.
Работното време на фестивала ще е без почивен ден,
от 9:00 до 21:00 ч.
Цените за посещение:
- Деца до 7-год. възраст и хора в неравностойно положение - безплатно;
- Деца 7-18 год. - 2 лв.;
- Пенсионери - 2 лв.;
- Група над 10 човека - 3 лв.;
- Нормален билет - 4 лв.;
- 2 възрастни + дете над 7 год. - 8 лв.;
- 2 възрастни + 2 деца над 7 год. - 10 лв.;
- 2 възрастни + 3 деца над 7 год. - 12 лв.

