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Американци ще строят 
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4 турция и Гърция  
са все трън в очите  

на бг бранша 

4 прогнозата за 
времето и медиите ли 

чертаят лош имидж  
на курортите ни

иван костадинов, кт „подкрепа“:

Хората са изморени от  
избори и от всички скандали
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„Черноморски фар“

Преди няколко века до-
бре изработените стъклени 
предмети са били изключи-
телно скъпи вещи на лукса. 
Те са присъствали един-
ствено върху масите на 
аристокрацията, богатите 
търговци и висшето духо-
венство в Средновековна 
Европа.

През 2020 г. край Бургас 
беше открита част от най-
голямото потънало стъкле-
но съкровище по нашето 
Черноморие. От години ар-
хеолозите знаеха, че водо-
лази са намирали тук по-
добни артефакти, но не и 
точната локация. Техните 
предположения се насочи-
ха към акваторията на за-
лива Ченгене скеле, близо 
до нос Чироза. С подкре-
пата на Община Бургас бя-
ха извършени първоначал-
ни проучвания както на 
брега, така и под вода, ко-
ито завършиха с интересни 
открития.

С днешна дата в аквато-
рията на Ченгене скеле са 
проведени вече 5 подводни 
експедиции. Находките от 
последната бяха предста-
вени в Археологическия 
музей от ръководителите 
на проучванията: Милен 
Димитров от РИМ – Бургас 
и проф. Иван Христов от 
НИМ. Сред тях отново има 
голямо количество стъкле-
ни експонати, включително 
запазени цели чаши. Спо-
ред проф. Христов те са 
произведени през 16 – 17 
век на остров Мурано в Се-
верна Италия, наричан ос-

тров на стъклото.
Друга интересна находка 

от тази година е рядък ан-
тичен съд за течности, пре-
димно за вино. Той е мар-
киран с латинското Х, кое-
то означава, че е побирал 
десет литра. Според проф. 
Христов този съд няма ана-
лог в нито един български 
музей и тепърва ще се тър-
сят сходства с подобни в 
чужбина, за да се класифи-
цира точно. 

Археолозите са извади-
ли от морското дъно в за-
лива на Ченгене скеле съ-
що така керамични съдове 
от късната Античност, как-
то и от периода на Осман-

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

в поредица от епохи в раз-
витието на човешката ци-
вилизация.

Милен Димитров и Иван 
Христов благодариха на 
кмета Димитър Николов за 
помощта към техните про-
учвания. Според тях е по-
добре тези находки да вля-
зат 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 от-
сега предвижда средства, 
с които и догодина да под-
помогне археологическите 
проучвания както в района 
на „Крайморие“, така и в 
„Акве Калиде“, каза кметът 
Николов.

Неформалният кмет на 
рибарското селище Ченге-
не скеле Димитър Янков 
заяви, че археолозите и за-

напред могат да разчитат 
на подкрепа от бургаските 
рибари с лодки и логисти-
ка.

По време на пресконфе-
ренцията бе представена 
най-новата книга на проф. 
Иван Христов – „Тайните 
на залива Ченгене скеле в 
Черно море“. Тя е съвмест-
но издание на РИМ-Бургас 
и Националния историче-
ски музей. Книгата е отчет 
за съвместната работа на 
двете музейни институции 
в залива Ченгене скеле за 
периода 2020-2022 г. и из-
лага резултатите от архео-
логическите проучвания 
на суша и под вода в райо-
на на н. Чироза, финанси-
рани изцяло от Община 
Бургас. Става въпрос за 
две експедиции, проведе-
ни на суша, и четири под-
водни археологически екс-
педиции.

В научното изследване 
акцентът пада върху про-
учванията на крайбрежна-
та територия, заключена 
между полуостров Метоха 
(нос Чукалята) и нос 
Форос. Приносът към до-
пълването на археологиче-
ската карта на района е 
видим от изнесената в мо-
нографията подробна ин-
формация за обекти, оста-
нали до лятото на 2020 г. 
неизвестни или слабо по-
знати. За първи път се 
представят резултати от 
подводни проучвания в ед-
на обширна акватория, за-
ключена на север до ос-
тров Св. Анастасия, на за-
пад до нос Каба бурун и на 
изток до нос Чукалята.

Изследването има за ос-
нова интердисциплинарен 
подход чрез използването 
и анализа на разнообраз-
ния изворов материал - ар-
хеологически находки, за-
пазени писмени сведения 
от османски документи, пъ-
теписи на западноевропей-
ски пътешественици и ди-
пломати, български крае-
веди, различни по вид и 
хронология карти. Целта е 
да се възстанови картина-
та на селищното развитие 
в региона за дълъг истори-
чески период.

Подробно са представе-
ни резултатите от археоло-
гическите разкопки на ели-
нистически 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 про-
учванията както на сушата, 
така и под водата. Те се да-
тират от I хил. пр. Хр. до 
средните векове.

В книгата е включен ко-
ментар върху запазените 
писмени сведения и архео-
логически материали за 
обекти по крайбрежието 
на Бургаския залив като 
античното селище на нос 
Каба бурун, късносредно-
вековното селище и еднои-
менен пристан Ченгене 
скеле, село Чукаля, метоха 
на островния манастир 
„Св. Анастасия“ и други. 
Приложени са множество 
фотоси, чертежи и карти, 
които онагледяват сполуч-
ливо изнесената информа-
ция.
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Такситата в Бургас 
Георги РУСИНОВ

Цените на таксиметро-
вите услуги са актуализи-
рани и вече са по-скъпи. 
След дълъг дебат в Об-
щински съвет – Бургас ми-
нималната дневна тарифа 
става 1.09 лева, а макси-
малната 1.80 лева. Съот-
ветно минималната нощна 
става 1.19 лева, а макси-
малната – 2.00 лева.

Председателят на Коми-
сията по транспорт Евели-
на Михалева обясни, че е 
била проведена среща с 
бранша и те сами са пред-
ложили минималните це-
ни.

„Трудността идва от там 
ние като общински съвет-
ници да определяме цени-
те на услугите им и в съ-
щото време да браним 
бургазлии и да направим 
така, че услугата да се 
ползва“, добави тя.

Георги Дракалиев на 
свой ред посочи, че в Бур-
гас такситата возят на 
много по-високи цени, 
сравнени със София, 
Пловдив и Варна, където 
разстоянията са по-голе-
ми.

„Не е хубаво Бургас да е 
с най-високи цени. Затова 
аз предлагам да свалим с 
по 10 стотинки всички 
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Георги РУСИНОВ

Община Приморско ще 
изтегли заем, за да реали-
зира важни инфраструк-
турни проекти. Това реши 
на редовната си сесия за 
юни Общински съвет – 
Приморско. Предложени-
ето 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 сред-
ствата ще послужат за ук-
репване на брега под ули-
ца „Лазурен бряг“ и брего-
укрепване на Дяволска ре-
ка. 

Вторият обект касае 
местния път Приморско – 
Китен. За дейностите по 
изграждане ще бъдат раз-
пределени 1 600 000 лева 
от заема.

С 550 000 лева пък ще се 
изгради дъждовна канали-
зация по улиците „Край-
брежна“, „Черно море“ и 
„Станчо Костадинов“ в 
Приморско. 

В зала се изрази мнени-
ето, че поемането на дълг 
за тези дейности е необхо-
димо, тъй като проблеми-
те, свързани с тях, са от 
доста време. 

Д-р Димитър Германов 
обясни, че общината е фи-
нансово стабилна и няма 
проблем с изплащането на 
заеми, както е бил случаят 
с последния поет дълг за-
ради пречиствателната 
станция. Освен това кме-
тът добави, че администра-
цията търси всякакви на-
чини на финансиране, би-
ло то с държавни средства 
или по европейски програ-
ми.

Община Приморско тегли заем за 
важни инфраструктурни проекти

Нови находки правят още по-внушително 
стъкленото съкровище от нос Чироза

Съветниците гласуваха новите тарифи след дълги дебати

Кметът Димитър Николов разгледа открията заед-
но с шефа на РИМ-Бургас Милен Николов
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Георги РУСИНОВ

Общински съвет – Бур-
гас прие нов дълг от 
12 000 000 лева. По вре-
ме на сесията на мест-
ния парламент темата бе 
коментирана от управля-
ващи и опозиция. 
9 300 000 лева от него ще 
отидат за програмата 
„Моят град, моят квар-
тал, моята улица“. С 
1 500 000 лева ще бъдат 
извършени ремонтите на 
две училища. 1 200 000 
лева отиват за СУ „Ки-
рил и Методий“ и 300 000 
лева за ОУ „Христо Бо-
тев“ в квартал „Сарафо-
во“. 1 200 000 се отделят 
за изграждане на фото-
волтаици.

Бившият началник на 
РУО инж. Виолета Илие-
ва повдигна темата за 
кредита на училищата. 
След като описа плюсо-
вете от двата проекта, тя 
призова колегите си да 
гласуват „за“ докладна-
та записка.

Христо Панайотов от 
БСП се изказа против 
тегленето на нов заем, 
макар да не е против от-
делянето на средства в 
помощ на училищата. Ре-
пликира му Бойчо Геор-
гиев от ГЕРБ, който по-
сочи, че ако държавата 
в управление и на БСП 
бе помогнала на общи-
ната, нямаше да се нала-
га теглене на кредит.

Кметът Димитър Нико-
лов 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 учили-
ща. Колегите му завиде-
ли.

„Те ми казаха „блазе 
ти“, защото в по-малки 

населени места се нала-
га да се затварят учили-
ща и детски градини. 
Кметове се молят да им 
намерят наематели, за 
да не ги разрушават. От-
както съм кмет, за пръв 
път ни се налага да те-
глим кредит за училищни 
сгради. Досега винаги 
държавата е помагала и 
ни е насърчавала. Вина-
ги сме допълвали какво-
то е било необходимо в 
бюджета с държавни 
средства. Последно за-
вършихме IT гимназията, 
която пък с наши сред-
ства оборудвахме. Отсе-
га ви казвам, че ще те-
глим още 2 кредита най-
вероятно за още две учи-
лищни сгради – на Мате-
матическата/Френската 
и на ОУ „Васил Апри-
лов“. Има деца, които 
сутрин стават в 5 часа, 
за да отидат първа смя-
на на училище от другия 
край на областта. На тях 

трябва да им се даде 
възможност да учат в ед-
на добра сграда. Ние, 
възрастните, носим го-
ляма отговорност за бъ-
дещето им. Средствата 
за „Сарафово“ сега не 
стигат за цялата сграда. 
Това е само началото. 
Но аз докато съм кмет, 
ще тегля кредити за учи-
лищни сгради“, заяви 
Николов.

Градоначалникът ко-
ментира и другите части 
от новия кредит.

„За улиците много-
кратно съм казвал, че 
вървим с ремонтите 
след ВиК. Те така и не 
успяха да си организи-
рат програмата, за да ни 
подготвят кои улици ще 
ремонтират. Преди 4 дни 
ни казаха за две улици, 
за които се готвехме 
след 2 години – „Шейно-
во“ и „Индустриална“. 
Ако не минем след това, 
хората ще са много не-

доволни. Програмата 
„Моят град, моят квар-
тал, моята улица“ е из-
ключително успешна 
програма. Тя събира ин-
тереса на всички жите-
ли в един блок и комен-
тират какво да има в 
проекта им. Те решават. 
В последни проекти ни 
дават и предложения за 
зарядни станции на 
електрически автомоби-
ли, което е радостно. 
Преди беше голяма мъ-
ка – един иска едно, друг 
- друго и всички недо-
волни. Аз се надявам, че 
вие ще намерите начин 
и ще гласувате за фи-
нансирането на тези пе-
ра в бюджета. Не на по-
следно място не забра-
вяйте и скъпия ток и кол-
ко ни коства той“, каза 
още той.

Докладната записка 
бе приета с 40 гласа „за“, 
2 „против“ и 2 „въздър-
жали се“.

Таксата на то
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поскъпнаха
предложени тарифи“, каза 
той.

Предложението му оба-
че не бе прието от колеги-
те му общински съветни-
ци.

Евелина Михалева се 
съгласи, че цените наисти-
на са високи, но отчете и 
фактора със скъпото гори-
во. Заместник-председа-
телят на Комисията по 
транспорт Манол Тодоров 
обясни, че срещите с 
бранша са много колорит-
ни и там трудно се стига 
до единомислие, тъй като 
са разделени на три – ком-
пании, шофьори и превоз-
вачи.

„Нека подкрепим до-
кладната, защото и на тях 
не им е толкова лесно в 
момента“, призова коле-
гите си той.

Повдигна се и фактът, че 

такситата вече са увели-
чили цените си и карат на 
почти максималната, коя-
то им е позволена преди 
гласуването на новите та-
рифи. Веселин Пренеров 
даде за пример разстоя-
ние от „Лазур“ до центъра 
и как сега плаща с около 3 
лева повече. Председате-
лят на Културната коми-
сия призова малкото при-
състващи таксиджии в за-
лата да вземат пример от 
една компания, която 
стриктно спазва правила 
и отношението на шофьор-
ите към пътниците е веж-
ливо, а колите чисти.

„Щом сега карат на 1 
стотинка под максимална-
та, то ако направим 1.80 
лева максималната, ще 
карат на 1.79 лева. Как по-
магаме на бургазлии по 
този начин?“, попита Дра-

калиев.
Тук отново председате-

лят на Транспортната ко-
мисия Михалева се съгла-
си с доводите на колегите 
си, но припомни, че от 
2011-а не са вдигани цени-
те на таксиметровите ус-
луги в Бургас.

Бойчо Георгиев за поре-
ден път заяви, че е време 
държавата да отърве об-
щинските съвети в страна-
та да определят те тари-
фите на таксиметровите 
услуги.

Новият общински съвет-
ник Иван Иванов каза, че 
тяхната група ще подкре-
пи докладната, а в бъдеще 
може и отново да се нама-
лят цените, ако има въз-
можност.

Докладната бе приета с 
40 гласа „за“ и 3 „въздър-
жали се“.

Общински съвет – Бургас прие 
нов дълг от 12 млн. лева

С част от средствата ремонтират две училища

Георги РУСИНОВ

Бъдещата детска болница в Бургас ще се казва „Света 
Анастасия“. Това стана ясно по време на сесията на Об-
щински съвет – Бургас. Местните парламентьори разгле-
даха извънредна докладна на кмета Димитър Николов, 
касаеща продължаване на множеството процедури око-
ло 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 дет-
ската болница. Това ще е общинският юрист Даниел Бо-
рисов, който по всяка вероятност ще заема поста за око-
ло два месеца, докато бъде избран титуляр. Негова ще е 
задачата да е връзката между Община Бургас и Минис-
терство на здравеопазването и Министерски съвет.

Кметът добави още, че се водят преговори в комисия-
та, която ще избира постоянния управител да има пред-
ставители и на Европейската асоциация по детско здра-
веопазване от Франция или Испания.

Общинските съветници пък се почудиха как е избрано 
името на болницата – „Света Анастасия“. Както е извест-
но, тя е била лечителка, а и бургаският остров носи ней-
ното име. Димитър Николов категорично заяви на об-
щинските 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 име-
то 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.

Детската болница в 
Бургас ще се казва 
„Света Анастасия“

Другите светци били заети

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

Твърде солено вече излиза пътуването с такси из Бургас. От Водната палата до 
„Славейков“ сумата е 12 лева



Георги РУСИНОВ

Стратегията за реклама 
в туризма на страната ни 
явно не включва социал-
ните мрежи. Това показа 
репортерска проверка на 
„Черноморски фар“. На две 
от официалните страници, 
свързани с Министерство 
на туризма – Visit Bulgaria и 
Bulgaria Travel, публикации-
те са толкова спорадични, 
че изобщо да се говори за 
активност е абсурдно. 

В първата страница по-
следната информация е 
за музикалните фестива-
ли в България през лято-
то. Добре, казваш си, това 
е интересно. Тръгваш да 
отваряш информацията и 
хоп – сайтът visitmybulgaria.
com е паднал. Самата пуб-
ликация е от 31 май. Към 29 
юни, когато бе направена 
репортерската проверка, 
все още нямаше нищо дру-
го качено като нова инфор-
мация, както и връзка с го-
репосочения сайт.

Продължаваме надолу. 
15 май – красива сним-

ка от Рилския манастир. 
Толкова. 12 май – отчита-
ме някаква активност плюс 
интерес от евентуални ту-
ристи. Споделено е две-
минутно видео, показващо 

красотите на Синеморец. 
Има и няколко коментара 
от чужденци. 5 май – пуб-
ликация за благотворите-
лен концерт на скалния 
феномен „Божия мост“ във 
Враца и т.н. Забелязва се 
тенденцията на активност. 
Страницата иначе е харе-
сана от 177 914 души, като 
голяма част от тях са чуж-
денци.

Най-горе пък е закачена 
публикация, водеща към 
група Travel in Bulgaria, с 
близо 30 хиляди членове. 
Незнайно защо обаче гру-
па за туризъм, която тряб-
ва да рекламира страната 
ни като привлекателна дес-
тинация, е поверителна.

Следващата страница – 
Bulgaria Travel, е още по-
зле от първата. Тук с из-
ключение на сигурно слу-
чайно появила се публика-
ция от 18 юни, която споде-
ля оригиналната публика-
ция на немската страница 
Reiseziel Bulgarien (б.а. ко-
ято между другото е много 
по-активна с публикации 
за страната ни и буквално 
всеки ден бълва информа-
ция), тази преди нея е от 2 
март. Да, на страница, ко-
ято официално трябва да 
рекламира България като 
туристическа дестинация, 
последната информация е 
от 2 март. 35 461 души на-
празно очакват някаква 
информация от тази ина-
че официална страница, 
свързана с Министерство 
на туризма. 

Т у к  п о н е  с а й т ъ т 
bulgariatravel.org, който се 
явява официална платфор-
ма за реклама на туризма 
ни, работи. Може да се по-
спори колко добре е подре-
ден и колко лесно се нами-
ра информация, но все пак 
е нещо работещо. 

Признавам си обаче, че 
дори аз като журналист 
трябваше да ползвам тър-
сачка, за да го намеря. 
Защо? Ами не съм видял 

никъде реклама на страна-
та ни и съответно на офи-
циалната 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 полу-
чиш опцията „пропускане 
на реклама“ и 30 секунди, 
без прекъсване, когато се 
дадат повечко пари. 

Министерство на тури-
зма тотално е абдикира-
ло от това, което трябва 
да прави – да рекламира 
страната като туристиче-
ска дестинация, защото го-
ляма част от БВП е именно 
от туризъм. 

А къде и как 
изобщо  

се рекламираме?
За да не ни обвинят, че 

посочваме само негатив-
ното в цялата ситуация с 
родния туризъм, ще споде-
лим, че репортерска про-
верка на изданието ни от-
кри информация, споде-
лена през месец май със 
заглавието „Реклама на 
България тръгна в 25 стра-
ни“. 

Министерството на ту-
ризма стартира рекламна 
кампания на България в 25 
страни в Европа и вече те-
кат излъчванията на кли-
пове в национални и воде-
щи телевизии. Това е съоб-
щил за специализирания 
сайт TravelNews минис-
търът на туризма Христо 
Проданов. Директни дого-
вори са сключени с най-го-
лемите телевизии на съот-
ветните пазари.

„Целта е популяризира-
не на летен сезон 2022 г. и 
насърчаване на записва-

Дона МИТЕВА

„Морски знаци” е част 
от ОП „Туризъм” и като по-
литика на цялата Община, 
има за задача да предла-
га продукти, които са за-
пазена марка на Бургас. 
Те са търсени. 

Жанина Костадинова, 
дизайнер и управител 
на „Морски знаци“ под-
чертава, че то е създаде-
но като социално пред-
приятие от други хора, а 
тя го ръководи от една 
година „Запазих утвър-
дените продукти, защо-
то те са търсени от хора-

та. Буквално са заживе-
ли свой живот. Например 
рисуваният шит гларус, е 
продукт, който не може 
да бъде пропуснат. Или 
пък котките – да, те нямат 
нищо общо с морската те-
матика, но в същото вре-
ме в Бургас няма кучета – 
а има много котки. Значи 
те са част от града“, раз-
съждава по темата как се 
създава и запазва една 
марка, свързана с рекла-
мата на града, талантли-
вата бургазлийка.

Само преди дни са се 
върнали от изложение 
на субекти на социална 

и солидарна икономика в 
Пловдив, където са ги гле-
дали като бели врани, за-
щото голяма част от коле-
гите им от други населени 
места в страната са при-
знали, че след приключва-
не на проектите те просто 
вегетират, а не развиват 
марката и чрез нея ефек-
тивна дейност.

„Липсата на дизайнер 
с ясна концепция е това, 
което проваля колеги-
те, а „Морски знаци“ са 
имали от самото нача-
ло. Останалите го нямат, 
всичко при тях е само-
дейност. 

Предлагането на качест-
вен, различен, тясно насо-
чен към мястото, от където 
идва продуктЪТ, е разков-
ничето. Той трябва да носи 
изцяло енергията на града, 
това е нашата тайна“, каз-
ва Костадинова. 

По нейни думи не само 
гостите на Бургас отнасят 
техните продукти като спо-
мен 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 но-
сят бургаския дух.
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4 Разчитаме на видеоклипове 
в чужди телевизии
4 Браншът не се промотира 
чрез медиите у нас, но чака 
български туристи

Жанина Костадинова:

Продуктите на „Морски знаци“ 
носят енергията на града

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

Поредната среща с поредния министър, в случая слу-
жебен - Стела Балтова



нията към България“, каза 
Проданов. 

Рекламни дейности се 
осъществяват в телеви-
зионни канали и техни-
те дигитални платфор-
ми на съседни и приори-
тетни пазари, сред ко-
ито Германия, Полша, 
Великобритания, Чехия, 
Румъния, Израел, Сърбия, 
Северна Македония, 
Унгария, Нидерландия, 
Дания, Швеция, Норвегия 
и др. Бюджетът за реа-
лизиране на кампанията 
възлиза на близо 5 млн. 
лв. след договорени пре-
ференциални условия от 
страна на Министерство 
на туризма с чуждестран-
ните медии, обясниха от 
ведомството.

Министерството е зало-
жило на излъчването на 
клипове в гиганта RTL на 
немскоговорящите пазари 
в Германия и Австрия. В ре-
дица страни вървят рекла-
ми по National Geographic 
Channel и по най-популяр-
ния готварски канал - 24 
Kitchen. В Румъния е за-
ложено на Antenna 2, в 
Северна Македония – на 
Sitel и Alsat, в Сърбия – 
на RTS. В Полша е пред-
почетена медийната гру-
па Polsat, а в Чехия – ме-
диите на Nova Group. В 
Израел тече реклама по 
Channel 12.

П о л и т и к а т а  н а 
Министерство на тури-
зма предвижда устойчи-
во развитие и утвържда-
ване на цялостния имидж 
на България като сигур-
на и спокойна дестинация 
с разнообразни възмож-
ности за туризъм през ця-
лата година. Целта на ре-
кламната кампания е въз-
становяване на позициите 
на страната ни в туристи-
ческата индустрия на це-
леви и перспективни па-
зари след кризата, при-
чинена от пандемията с 
COVID-19 и продължаваща-
та война в Украйна, обяс-
ниха от Министерство на 
туризма. 

Отчитайки динамичната 
ситуация, в която се нами-
ра сектор Туризъм, както в 
страната, така и в чужби-
на, усилията към настоящ-
ия момент са насочени към 
осъществяване на реклам-
ни дейности, които да до-
принесат за:

* Повишаване на осведо-
меността за България като 
безопасна, сигурна и спо-
койна дестинация;

* Популяризиране на 
българския летен туристи-
чески продукт, съчетан със 
специализирани форми на 
туризъм, към които има по-
вишен интерес като култу-
рен, приключенски, балне-
ология и СПА, винен и ку-
линарен туризъм, Slow ту-
ризъм и други;

* Стимулиране на въ-
трешния туризъм, както и 
входящия туристически по-
ток от съседни и приори-
тетни пазари;

* Подобряване на про-
ведени кампании и пости-
гане на по-голяма ефек-
тивност;

При настоящите кампа-
нии се прилага качестве-
но нов подход, който е на-
сочен към начина на купу-
ване на реклама на целеви 
пазари, обясниха експер-
тите на Министерството 
на туризма. Той предвиж-
да предварително зададе-
ни параметри за постигане 
на определени цели, как-
то и максимално таргети-
ране и ангажиране на ау-
диторията. Към момента 
фокус е обхватът на кам-
паниите (reach - рийч) във 
водещи национални теле-
визионни медии на целе-
ви и перспективни паза-
ри за промотиране на ле-
тен 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 меж-
ду 18 и 60 г., като се отчи-
тат спецификите на всеки 
отделен пазар.

Малко храна за 
размисъл

Качествено нов подход, 
който е изключил изцяло 
социалните мрежи с ми-
лиони потребители и по-
тенциални туристи. Къде 
са рекламите по наши-
те медии, или български-
ят турист не е таргет на 
Министерство на туризма? 
Питаме не заради друго, 
а защото родният бранш 
се оплаква, че българи-
нът предпочита южните ни 
съседки Турция и Гърция 
като дестинации за почив-
ка. Турция и Гърция обаче 
му се набиват на българи-
на отвсякъде – телевизии, 
социални мрежи, Ютуб и 
други. 

Изключваме твърде ряд-
ко платената реклама 
в медиите от директни 
представители на турис-
тическия бранш, защото 
като цяло тя почти липс-
ва. Вместо да се сърдим 
на Турция и Гърция, които 
водят агресивни реклам-
ни кампании у нас, може 
би родният бранш тряб-
ва да се замисли дали не 
трябва да подходи по съ-
щия начин към родния ту-
рист, който му е толко-
ва скъп и за който толко-
ва го е яд, че ходи на юг, 
но не иска да отдели мал-
ко средства за качествена 
реклама преди и в начало-
то на летния сезон.
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туризъм пропусна социалните мрежи

Дона МИТЕВА

Дигитална реклама, по всички кана-
ли, масирана, по едно и също време, 
даже еднаква – това е най-работеща-
та реклама на пазара. Всичко друго е 
важно, но не е на първо място. „Ако 
искаш да създаваш имиджова рекла-
ма, да представяш новостите, които 
предлагаш – дигиталната реклама, ма-
сово разпространена по всички кана-
ли, е приоритет“, категорична е Соня 
Енилова, председател на Управителния 
съвет на Бургаската регионална турис-
тическа асоциация.

Годишна програма за реклама е до-
кументът, който регламентира реклам-
ната дейност в туризма. Тази програма 
бе приета през 2021 година, по време 
на служебния кабинет, но касае дей-
ностите през настоящата. 

„Трудно ми е да кажа дали се изпъл-
нява този документ във вида, в който е 
приет. Поради войната в Украйна, на 
Министерството на туризма бяха вме-
нени 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 дей-
ности, които Министерството трябва да 
изпълнява“, споделя личното си мнение 
Соня Енилова.

Многократно е повдиган въпросът за 
това, че липсва синхрон между различ-
ните институции в рекламирането на ту-
ризма. „Всяка община си прави собст-
вена реклама, всеки туристически обект 
също, Министерството прави национал-
на реклама. Освен Туристическото 
министерство, Министерството на 
земеделието, рекламирайки свои-
те 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 проду-
ктови изложения и рекламира. Но липс-
ват комуникация и синхронизация меж-
ду всичките тези институции, поради ко-

ето рекламата не е така ефек-
тивна, както трябва да бъде. 
Няма надграждане. Така една 
инициатива, колкото и да е до-
бра, се разпилява. Това е про-
блем, който сме го поставяли 
години наред, но за съжале-
ние до момента няма разре-
шение. Всеки гледа някакви 
обществени поръчки, всеки е 
писал в бюджета си да напра-
ви нещо. Играе се на дребно и 
няма обща визия. 

Община Х възлага об-
ществена поръчка да се на-
прави например филм. Че 
Министерството има също да 
прави клипове и филми, не 
се съобразяват от община-
та“, обяснява експертката. По 
нейни думи, вероятно една от 
причините за разпиляването е 
Законът за обществените по-
ръчки, който до голяма степен 
осуетява възможността да се 
комбинират или синхронизи-
рат 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 разход-
ват 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 рекла-
мират у нас туристическия си про-
дукт, бургазлийката е категорична: 
„Всеки има право да си рекламира 
собствената дестинация и да си тър-
си канали за реклама. Ние също ре-
кламираме България в международ-
ни медии. От Турция и Гърция са пре-
ценили, 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, за-
щото живеем в условие на пазарна 
икономика, а не в диктатура“, заклю-
чава Енилова.

Почти всички големи хотели, ресто-
ранти, туроператори си правят рекла-
ма и използват разнообразни канали 
за разпространението й.

Илюзорно е това, че изцяло се из-
мести рекламата в социалните мрежи. 
„За съжаление много хора си мислят, 
че рекламата е изцяло във Фейсбук. 
За мен това е толкова ограничен ка-
нал, дори и спонсорираните рекла-
ми не се виждат от много голям брой 
хора. Аз лично не знам дали посла-
нията 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 полз-
ватели“, смята експертката.

„Черноморски фар“

Не спирам ежедневно да 
се натъквам на „журналис-
тически“ материали и „екс-
пертни“ анализи относно 
родното ни Черноморие и 
курортите по него. Започвам 
да си мисля, че или живея в 
Гърция и Турция, или всич-
ко написано и изговорено е 
тенденциозно и добре под-
платено. Суперлативите за 
тези две безспорни туристи-
чески дестинации, за смет-
ка на отричането и плюене-
то по адрес на български 
такива, ми идват в повече. 
Ежедневно сме заливани 
от антиреклама за черно-
морските ни курорти, не от 
чужди, а от български ме-
дии, само и единствено в 
името на гледаемостта, чи-
таемостта, посещаемостта 
си, а може би и на печал-
бата си. Сутрин, обед и ве-
чер сме напоително инфор-
мирани за това, че време-
то 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 дезин-
формация? Очевадна е и държавна-
та политика на горните две държави 
относно развитието на туризма им, 
за сметка на отношението на бъл-
гарската държава към този сектор 
от икономиката. По никакъв начин 

не упреквам ежедневната реклама 
по националните ни медии на кра-
сотите на турската държава, защо-
то така трябва да се прави!

Сигурно, както е казал народът – 
„Всяко стадо си има мърша“, но не 
е редно и няма как целият туристи-
чески 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 фор-
мира 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 ус-
тойчиво развиват своя продукт и до-
принасят за доброто име на нацио-
налния такъв. 

Като учил и свързан с този отрасъл 
от икономиката констатирам, че ма-
сово и драстично поскъпване в тури-
зма, въпреки ежедневните писания, 
няма. Факт са ненормалните цени 
на електрическата енергия, храни-
телните продукти, горивата, както и 
ръстът на минималната работна за-
плата. Конкретно за нашия 33-годи-
шен семеен бизнес, а може би и дру-
ги такива, не предвиждаме увеличе-
ние на предлаганата услуга. Това ще 
доведе до пасив, единствено и само 
за нас и по-конкретно за сметка на 
крайната печалба. Въпреки че живе-
ем 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 пра-
вят изключително рядко.

В днешно време всеки има право 
на достатъчно информиран избор за 
това къде да изкара лятната си по-
чивка, като е много по-добре това да 
става без инсинуации, манипулира-
не, чрез средства за информация и 
безпочвено очерняне на прекрасно-
то ни Българско Черноморие!

Общински шеф от Созопол:  
Мисля, че живея в Турция или Гърция

Соня Енилова, Бургаска  
регионална туристическа асоциация

Дигиталната реклама е най-работеща 
Фейсбук е ограничен канал 

Борсите - една практика от минали години



Съветници питат, 
администрацията отговаря

Дона МИТЕВА

Над 90% от продавачите 
на имоти по морето в мо-
мента са руснаци, а купу-
вачите - главно българи, 
чехи, словаци, поляци, ру-
скоговорящи немци. 

Украинците, които вслед-
ствие на военните дейст-
вия, са мнозинство по Чер-
номорието през последни-
те месеци,  са по-малко от 
5 на сто от тези, които тър-
сят да закупят нещо. Те 
наемат, а не купуват. Това 
коментира брокерът Иван 
Василев по време на деве-
тата среща „За по-добра 
среда на живот“, органи-
зирана от сайта imoti.net в 
Бургас.

„Много руснаци след за-
почването на военния кон-
фликт си обявиха имотите 
за продажба. Причините 
са различни – някои от тях 
не могат да идват в Бълга-
рия, други се притесняват 
да не стане национализа-
ция на техните имоти, как-
то вече има такива начен-
ки в Германия“, коментира 
Василев.

Търсенето на ваканци-
онни жилища по Южното 
Черноморие е повече от 
предлагането, категорич-
ни са от бранша. Цените 
им са от 10 до 40% по-скъ-
пи в сравнение с преди го-
дина.  

„Броят на реалните 
оферти е значително по-
малък от потенциалния 
брой купувачи, които же-
лаят да се сдобият с не-
движима собственост. Ма-
кар ако гледаме сайтове-

те, може да останем с впе-
чатлението, че са десетки 
хиляди имотите, които се 
предлагат. Няма нищо по-
добно. Впечатленията за 
много предлагани вакан-
ционни имоти са измамни, 
потенциалните купувачи 
са два пъти повече от броя 
на имотите в сайтовете за 
продажба“,  категоричен е 
брокерът Иван Василев.

Нарастването на търсе-
нето се констатира от юли 
миналата година. Най-сил-
но е изразено април и май 
тази година. Възходящото 
развитие се дължи на края 
на извънредната епиде-
мична обстановка, нара-
стващата инфлация от 
февруари 2022 г. насам, 
отрицателните лихви по 
банковите депозити и ни-
ските лихвени проценти 
при жилищното кредити-
ране.

Прогнозата на експерти-
те е за спад след края на 
лятото. 

Що се отнася до цените, 
Василев казва: „В курор-
тите, например в Слънчев 
бряг, Равда, Св. Влас це-
ните, които бяха на апар-
таменти с една спалня, та-
ка наречените двустайни, 
сега са цени на едностай-
ни, тип студиа. И обратно – 
цени на тристайни в мо-
мента са цени на двустай-
ни“.

Той подчертава, че това 
по никакъв начин не е 
свързано с доходите на 
хората. „Не може увелича-
ването на минималната 
работна заплата или на 
средната да покрият раз-

ликата. Знаете, че пазарът 
не се влияе специално от 
заплатите, има много дру-
ги фактори“, заключи той.

Българите, които купу-
ват ваканционни имоти, 
това са предимно хора, 
работещи в чужбина. Тех-
ните предпочитания са за 
закупуване на такива на 
юг от Бургас. „Това е тен-
денция от години, а не са-
мо за последната година и 
половина. Созопол, Чер-
номорец, Царево, Лозенец 
са местата, които са пред-
почитани от нашенци, во-
дени от лични сантимен-
ти“, обясни брокерът.

Въпреки големия инте-
рес към ваканционните 
имоти, има и трудности 
при реализирането на 
сделките, особено когато 
става дума за чужди граж-
дани, и то от страни извън 
Европейския съюз.

„Последните няколко 
месеца има изключителни 
трудности, когато се из-
пращат пари към държави, 
които не са членки на Ев-
ропейски съюз, в случая 
визирам Русия. Има кли-
енти, които продават имо-
тите си, упълномощили са 
адвокат или кантора, но 
идва момент, в който бан-
ката отказва да направи 
транзакцията поради това, 
че дадената банка е в чер-
ния списък. Забавяне има 
и при доставката на доку-
менти от страни, които не 
са част от ЕС. Нямаме в 
момента полети от Русия, 
което затруднява достав-
ките. Част от куриерските 
компании не обслужват 

този пазар. Не доставят 
пратки. Преди конфликта 
набавянето на нужните до-
кументи отнемаше два-три 
дни, сега спокойно може 
да отнеме две, три или че-
тири 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“ еднос-
тайният е от 250 до 400, 
двустайният - до 500 лв, и 

тристайният до 600 лв. В 
„Братя Миладинови“ цени-
те са както следва 250 -350; 
до 600 и тристайният до 
700 лв., стана ясно още от 
срещата на брокерите.

Средните цени на имоти-
те в Бургас са се повиши-
ли между 37 и 55% през 
последните години. Това 
отчетоха  още експертите 
по време на бизнес диску-
сия в морския град. Прог-
нозите им са, че търсенето 
ще остане стабилно, а це-
ните ще продължат да рас-
тат, повлияни от инфлаци-
ята. 

„На практика, знаете, че 
пазарът на недвижими 
имоти се диктува от бю-
джети. Защото един дву-
стаен апартамент от 60-62 
квадрата е с един бюджет 
и той ще се продаде за ня-
колко дни, а този, който е 
85 квадрата, но с 20% по-
ниска цена на квадратен 
метър, най-вероятно ще 
стои с месеци. Тоест бю-
джетите са тези, които ръ-
ководят пазара“, подчерта 
Николай Господинов – „Ай 
Брокерс“. 

Жилищата у нас са 
пренаселени, тесни и 
с малко на брой стаи
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имоти

Живеем в едни от най-натъпканите с обита-
тели 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, предста-
вени от гл. ас. д-р Мирослав Владимиров – „ЕРА 
недвижими имоти“, по време на форума  „За по-
добра среда на живот в Бургас“.

„Хората у нас не предпочитат ипотеки. Дома-
кинствата у нас са едни от най-ниско задлъжне-
лите, просто защото българинът си е традицион-
но 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“, катего-
ричен е Владимиров. 

Архитект Емил Буруля-
нов направи презентация 
пред брокерите на недви-
жими имоти, представяй-
ки развитието на Бургас 
за още по-добра среда на 
живот. Той подчерта, че 
градът има опция да се 
развива чрез разширени-
ята на кварталите „Из-
грев“ и „Славейков“, а не 
е за пренебрегване и ва-
риантът с изграждане на 
еднофамилни сгради и ви-
ли в селата Маринка, 
Твърдица, Димчево, Из-
вор, както и в кварталите 
„Банево“, „Ветрен“ и 
„Крайморие“.

„В момента се строят 
многофамилни жилищни 
сгради на север в разши-
ренията на “Изгрев“ и 
„Славейков“. Районът е 
много интересен, много 
добре обезпечен, така че 
тези две зони могат да се 
превърнат в едни вторич-
ни градски центрове и там 
цените на имотите през 
последните години неми-
нуемо вървят нагоре. 

Според данни на НСИ 
най-търсени в Бургас са 
двустайни апартаменти, 
последвани от тристайни, 
едностайни. Последните 
години има засилен инте-
рес и към изграждане на 
еднофамилни жилищни 
сгради в селата и кварта-
лите на община Бургас. 
Особено засилен е инте-
ресът към село Маринка. 
Като къщите обикновено 
се изграждат в отделни 
поземлени имоти, дори 
когато са продукт на едно 
инвестиционно намере-
ние като квартал от някол-
ко къщи“, коментира архи-
тектът.

Пред аудиторията арх. 
Бурулянов представи и 
амбицията на Общината 
за създаване и реновира-
не на зелени простран-
ства в града, изграждане-
то на  Многопрофилната 
болница за активно лече-
ние на детски болести в 
квартал „Зорница“, която 
може да се окаже един-
ствената болница за лече-
ние на деца в страната. А 
дружеството се очаква да 
се структурира до края на 
годината. Също реновира-
нето и разширяването на 
училища и детски гради-
ни. Възможностите на 
бизнес парковете също не 
бяха подминати при пре-
зентацията.

Коментирани бяха про-
блемите с паркирането в 
града и липсата на много-
етажни паркинги, както и 
терена в центъра на гра-
да, от десетилетия извес-
тен като „Жабарника“. За 
паркингите главният архи-
тект на града не скри, че 
се среща съпротива от 
страна на гражданите, ко-
гато се избере терен за 
построяването на такъв 
многоетажен паркинг: 
„Всеки иска да бъде раз-
решен проблемът с парко-
местата, но никой не иска 
многоетажен паркинг в 
близост до жилището си“.

Що се отнася до бившия 
ГУМ, той каза, че продъл-
жава съдебната сага.

Търсенето на ваканционни домове  
по Южното Черноморие е повече от предлагането

Архитект Емил Бурулянов: 

Разширенията на „Изгрев“ и 
„Славейков“ могат да се превърнат 

във вторични градски центрове



Над три часа продължи на 
29 юни в Айтос заключител-
ната междуучилищна среща 
по проект "Подкрепа за ус-
пех", финансиран по ОП „На-
ука и образование за интели-
гентен растеж 2014 - 2020 г.“. 
На откритата сцена в училищ-
ния двор, освен домакините 
от ОУ "Атанас Манчев" - Ай-
тос, в интересната и много-
жанрова програма участва-
ха ученици от І до VІІ клас от 
още четири общински учили-
ща, които работят по проек-
та - ОУ "Св. св. Кирил и Ме-
тодий" - с. Карагеоргиево, ОУ 
"Христо Ботев" - с. Мъглен, ОУ 
"Христо Ботев" - с. Пирне, ОУ 
"Светлина" - с. Тополица.

Основната цел на проекта 
е за подпомагане равния дос-
тъп до качествено образова-
ние, по-пълно обхващане на 
учениците в училищното об-
разование и развитие потен-
циала на учениците. Идеята е 
децата да бъдат мотивирани 
да учат и да завършат свое-
то образование в различни-
те училищни етапи. Очаква-
ният резултат - да бъде нама-
лен броят на преждевремен-
но напусналите образова-
телната система чрез подо-
бряване на постиженията на 
учениците в риск, при овла-
дяването на ключови компе-
тентности.

Заключителната дейност 
събра петте училища от об-
щина Айтос,  за да споделят 
част от резултатите по про-
екта. Преподавателите на ОУ 

"Атанас Манчев" - Айтос бяха 
заложили на художественото 
слово, танците и приказните 
сюжети като начин да приоб-
щят учениците към сценични-
те изкуства и да засилят ин-
тереса на малките ученици 
към драматизацията. Пре-
подавателите от ОУ "Христо 
Ботев" с. Мъглен пък избраха 
забавната математика за по-
големите, а за първолаците - 
интереса им към буквите и 
четенето. ОУ "Христо Ботев" 
с. Пирне поднесе изненада - 
песни със съвременно звуче-
не в акомпанимент с учител-
ска китара. С чудесни костю-
ми и изпълнения на народни 
песни се представиха възпи-
таниците на ОУ "Светлина" с. 
Тополица. Изненадващо раз-
лично беше представянето на 
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 
с. Карагеоргиево. Препода-

ватели и ученици бяха из-
брали интервюто като фор-
ма на изява, интересен на-
чин да разкажат за успехите 
на своето училище.

Финалната междуучилищ-
на дейност се превърна в съ-
битие за Айтос. Директори, 
преподаватели, ученици, ро-
дители и граждани присъст-
ваха на тричасовата програ-
ма. И макар тя да нямаше 
състезателен характер, вся-
ко от училищата искаше да 
се представи възможно най-
добре. Усети се и доброто 
взаимодействие на учебни-
те заведения с родителите и 
местната общност. Мотиви-
ращата и позитивна атмосфе-
ра даде възможност за попу-
ляризиране на постиженията 
и творческите резултати на 
учениците. Почувства се об-
щата подкрепа за развитие-

то и успешните изяви на уче-
ниците, включени в различни 
групи по проекта.

Проектът е за подкрепа 
на всички деца, които имат 

затруднения с усвояване на 
учебното съдържание по раз-
лични предмети. Фокусът е 
към ученици в начален и про-
гимназиален етап. В зависи-

мост от индивидуалните по-
требности бяха планирани 
дейности за допълване, раз-
витие и надграждане на ком-
петентности, придобити в за-
дължителните часове, как-
то и за мотивиране на уче-
ниците за задържанe в учи-
лище. Децата усетиха обща-
та подкрепа като мотивация 
за продължаване на образо-
ванието си. 

По този проект педагоги-
ческите специалисти има-
ха една основна задача - да 
създадат и да внедрят в ра-
ботата си методика с раз-
лични инструменти, за оцен-
ка на системните пропуски и 
затрудненията на учениците, 
както и да се идентифицират 
тези, които са в риск от преж-
девременно напускане.

Проектът е финансиран 
по ОП „Наука и образова-
ние за интелигентен рас-
теж 2014 - 2020 г.“
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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



Строителството на но-
вата детска градина в 
центъра на Айтос напред-
ва с бързи темпове, видя 
обективът на НП. Въпре-
ки инфлацията и висо-
ките цени, градежът ще 
бъде завършен до есен-
та. Новото детско заве-
дение ще е с четири дет-
ски и една яслена група 

за общо 120 деца. 
През 2020 г. Община Ай-

тос спечели проект и фи-
нансиране от 3 000 000 
лв. за модерна нова дет-
ска градина по Програ-
ма на МОН. След зако-
новите процедури, стро-
ежът започна през мина-
лата година, но дейност-
ите бяха замразени през 
март т.г., тъй като се ча-

каше решение от Минис-
терски съвет за финанси-
рането.

Сега, вече повече от 
месец, строителството 
продължава. В момента 
се изгражда покривна-
та конструкция. Сграда-
та трябва да е готова до 
края на лятото, но готов-
ността на детската гради-
на изключително много 

зависи от доставките на 
оборудването за детските 
площадки, съобщи кметът 
Васил Едрев за НП. 

„По план всяка група 
има детска площадка, ко-
ято е съобразена с въз-
растта на децата. Има-
ли сме случаи именно 
тези доставки да се за-
бавят, понякога сме ча-
кали с месеци“, каза още 

кметът.
Надеждите са ново-

то детско заведение да 
реши недостига на мес-
тата в детските гради-
ни. В момента в много от 
групите в детските гради-
ни броят на децата е над 
норматива, за да може да 
се удовлетвори желание-
то на родителите.

НП
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Строят новата детска градина 
в Айтос, въпреки инфлацията 

З А П О В Е Д
 № РД-08-412

гр. Айтос, 30.06.2022г.

 На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал.2 от ЗМС-
МА, 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 при-
добиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с чл.11 от Наредбата за сто-
панисване, управление и разпореждане със земи от 
общинския поземлен фонд и в изпълнение на Ре-
шение на ОбС – Айтос №382/28.02.2022 г., обек-
тивирано в протокол № 29, т.13 от ДР

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

личен търг с явно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 1 стопанска година (за стопанската 
2022/2023г.) на останалите след разпределение 
свободни имоти - пасища и мери от общинския по-
землен фонд (Приложение №1), определени за ин-
дивидуално ползване, в който да бъдат допуснати 
до участие само собственици на пасищни селс-
костопански животни, регистрирани в Интегрира-
ната информационна система на БАБХ. 

2. Търгът да се проведе на 19.07.2022 год. от 
10:30 часа в малката заседателна зала на Община 
Айтос, ул. “Цар Освободител” №3.

3. Началната тръжна цена е определена с ре-
шение на ОбС – Айтос №382/28.02.2022 г., обек-
тивирано в протокол № 29, т.13 от ДР и посоче-
на в Приложение №1, неразделна част от насто-
ящата заповед.

Посочената начална тръжна цена е без ДДС (ос-

вободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за 
данъка върху добавената стойност).

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

5. Определям депозит за участие в размер на 10% 
от началната тръжна цена за целия имот, 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. За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем, определям парична гаран-
ция в размер на една годишна наемна вноска, до-
стигната на търга, която се внася преди сключване 
на договора. Внесената парична гаранция, след из-
тичане на срока на договора се освобождава, като 
не се начислява лихва.

7. Утвърждавам тръжна документация за про-
веждането на търга:

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

- Заявление за участие - приложение №2;
- Декларация за оглед на имота – приложение №3;

- Декларация за условията на търга и проекто-
договора – приложение №4;

-Декларация за съгласие за събиране, използ-
ване и обработване на лични данни – приложе-
ние №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 административ-
но 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 запеча-
тан, непрозрачен плик се поставят следните до-
кументи:

- Заявление за участие в търга - приложение №2;
- Документ за внесен депозит
- Документ за закупена тръжна документация
- Декларация за оглед на имота – приложе-

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

договора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използ-

ване и обработване на лични данни – приложе-
ние №5;

- Нотариално заверено пълномощно – ако учас-
тникът не присъства лично на търга. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в плика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На ко-
мисията 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 сел-
скостопански животни, регистрирани в Интегри-
раната 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 вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, 
спечелилият кандидат следва да внесе един годи-
шен наем и гаранция по изпълнение на договора 
в размер на една годишна наемна вноска, достиг-
ната на търга. 

12. Настоящата заповед да се обяви във в-к „На-
роден приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, сайта на 
община Айтос и на определените за целта места в 
сградата на съответното кметство и на информа-
ционното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упраж-
нявам лично.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



По предложение на кме-
та Васил Едрев, Общински-
ят съвет в Айтос прие ре-
шения за продължаване 
на проекта "Патронажна 
грижа+ в община Айтос" 
с още шест месеца. Това 
стана възможно, след като 
управляващият орган ини-
циира удължаване на ад-
министративния договор 
на Община Айтос с Минис-
терство на труда и социал-
ната политика, който изти-
ча на 1 юли 2022 г.

За да бъде удължен сро-
кът на услугата, предоста-
вяна на граждани, Общин-
ски съвет - Айтос трябваше 
да вземе няколко решения. 
Първото от тях е да даде 
правомощия на кмета Об-
щина Айтос да подпише до-
пълнително споразумение 
по договора. За доставчик 
на здравно-социална услу-
га отново беше определен 
Общинският център за со-
циални и здравни услуги, 
за период от шест месе-
ца, считано от 2.07.2022 г. 
до 2.01.2023 г. Другото ре-
шение на Съвета е услуга-
та „Патронажна грижа+“ 
да се предоставя безвъз-
мездно на потребителите 
й за срока на допълнител-
ното споразумение. За не-

прекъсваемост на услуга-
та предвид изтичането на 
договора Съветът допус-
на предварително изпъл-
нение на решенията.

Ще припомним, че Об-
щина Айтос е бенефици-
ент по договор за пре-
доставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ по 
ОП РЧР 2014-2020. Обща-
та стойност на проекта е 
в размер на 114 266,88 лв. 

На старта на проекта кме-
тът на община Айтос въз-
ложи изпълнението на дей-
ностите на Общинския цен-
тър за социални и здравни 
услуги, като второстепенен 
разпоредител с бюджетни 
средства. На 52-ма потре-
бители от целевата група 
се доставя интегрирана-
та здравно-социална ус-
луга „Патронажна грижа“, 
включваща медицинско, 

психологическо и социал-
но обслужване. 

Предоставените услу-
ги 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 съфинанси-
ране от страна на бюдже-
та на Община Айтос. 

НП
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Удължиха срока за предоставяне  

на здравно-социални услуги  
по „Патронажна грижа+“

З А П О В Е Д
№ 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
/дка/

ЗЕМЛИЩЕ/
МЕСТНОСТ

КАТЕ-
ГОРИЯ

Предназначе-
ние

Нач. тръжна 
цена 

лв./дка

Форма и 
срок на 
отдава-
не/год./

гр.Айтос
1 00151.424.22- нива 

ОПФ 23,704 Алтън тарла III
За полски кул-

тури
35,00 Наем – 

5 г

с. Лясково
1 44817.98.5-изоста-

вена орна земя УПФ
13,395 До лозята Х За полски кул-

тури
35,00 Наем – 

5 г

с. Мъглен
1 49477.122.3- нива 

УПФ
266,551 Корията IV За създаване 

на трайни на-
саждения-че-

реши

Гратисен пери-
од - 4 години

61,00

Цена за гра-
тисния пе-

риод-20% от 
достигнатата 
тръжна цена

Аренда – 
25 г

2 49477.122.4- нива 
ОПФ

24,274 Корията IV За полски кул-
тури

35,00 Наем – 
5 г

с. Съдиево
1 70473.9.157- нива 

УПФ
7,631 Кованлъка IV За полски кул-

тури
35,00 Наем – 

5 г

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 № 

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 де-
позит 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 селско-
стопанска 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 дого-
вора 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 об-

щината. 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 – приложе-

ние №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 ко-
мисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се по-
казва за сверка.

11. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. Върху плика, в който кандида-
тът е поставил необходимите документи за участие в търга, се записва обекта на търга, наименовани-
ето 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 Об-
щината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна за-
явка 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, спе-
челилият 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, електронна-
та 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

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Безплатната 
патронажна грижа 
ще продължи до 
януари 2023 г.

Сертификати и плакет за активната роля на 
младши посланиците на училището

Бранимира НИКОЛОВА

През юни Програмата за училища посланици на Европей-
ския парламент за учебната 2021/2022 година приключи ус-
пешно. 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 учас-
тие младши посланиците на Европейския парламент от СУ 
"Христо Ботев" получиха сертификати и плакет за организи-
раните събития и интереса към приоритетите на ЕС.

Данните сочат, че в събитията по Програмата са се включи-
ли близо 12 000 преки участници от 36 населени места, а над 
136 хиляди души са били зрители и непреки участници.

СУ „Христо Ботев“  
в Топ 20 на училищата 

посланици на ЕП
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Двайсетина дни след като 
завоюва първата си голя-
ма международна победа 
в Полша, смесената двой-
ка Вилиана Костадинова и 
Кристиян Манолов постиг-
на и националния връх в 
спортната акробатика. На 
Държавния шампионат във 
Варна двойката получи пъл-
ния набор от златни медали 
и заслужи държавната шам-
пионска титла.

Айтозлийката Вилиана и 
нейният партньор Кристи-
ян се състезават за ,,Неф-
тохимик 2011“ - Бургас, те-
хен треньор е Гергана Бел-
чева Денева, а специална-
та хореография е на Дияна 
Колева.

Сочат ги за най-успешна-
та млада двойка в спортната 
акробатика, на която специ-
алистите възлагат големи на-
дежди за бъдещето. Доказа-
ха го и във Варна - всяка тя-
хна изява на държавния ква-
драт беше оценявана от съ-
диите със злато.

Вилиана и Кристиян под-

печатаха шампионската си 
титла с три златни медала. В 
квалификациите един златен 
медал получиха за балансо-
ва комбинация и един - за 
темпова комбинация. Вече 
във финала, с блестящо из-
пълнение, златният тандем 
заслужи трети златен медал 
и шампионската титла.

Вилиана все по-уверено 
следва примера на сестра 
си Мариела Костадинова. 

Успехът на Мариела и ней-
ния партньор Панайот Ди-
митров, под ръководството 
на треньора Гергана Белче-
ва Денева, вече е записан в 

историята на спортната ак-
робатика. Сега е ред на Ви-
лиана и Кристиян да пишат 
своята златна страница.

С младата айтозлийка, ко-

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

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

НП 

Три златни медала и шампионска титла за смесената 
двойка Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов 

от Държавното първенство по спортна акробатика във Варна

Най-добри цени 
в областта!

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

Шампионската двойка, която радва 
и Бургас, и Айтос

Медалите...

Три момичета от СУ "Нико-
ла Й. Вапцаров", подкрепени 
от училищното ръководство и 
настоятелството, откриха съв-
местна изложба "Три в едно" на 
27 юни т.г. Много емоции има-
ше 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 произ-
ведения във фоайето на втория 
етаж на училището. Инициати-
вата за изложбата е на Марга-
рита Стратиева, учител по ге-
ография и икономика. Тя е чо-
векът, който забелязва техни-
те таланти в рисуването и ги 
насърчава да подредят експо-
зицията. 

Училищното ръководство и 
училищното настоятелство под-
крепиха начинанието, настоя-
телството финансира закупу-
ването на рамките, а училище-

то закупи стативите.
СУ "Никола Й. Вапцаров" 

подкрепя и насърчава всич-
ки творчески изяви на свои-
те възпитаници. Пожелания-
та на ръководството към Вик-
тория, Дамла и Жасмина е да 

подредят още много изложби 
и да опазят в годините творче-
ския си заряд и усещането за 
красотата. 

Изложбата може да бъде по-
сетена всеки ден работен ден 
през цялото лято.

„Морски сирени“ представиха Айтос 
на Областен парад на талантите

Грациите ни дефилираха на 
парада на детските и младеж-
ките медни духови, фанфарни 
и перкусионни оркестри, ма-
жоретни състави и формации 
за патриотични песни

Мажоретният състав "Мор-
ски сирени" към СУ "Никола Й. 
Вапцаров" взе участие в Пър-
вия областен преглед на дет-
ските и младежките медни ду-
хови, фанфарни и перкусионни 
оркестри, мажоретни състави 
и формации за патриотични 
песни, който се състоя на 25 
юни 2022 год. в Бургас.

Прегледът беше под патро-
нажа на областния управител 
на Бургаска област Стойко 
Танков, със съдействието на 
Община Бургас, РУО и Военен 
клуб - Бургас. На престижния 
областен форум вапцаровски-
те грации представяха не само 
училището си, но и Айтос.

"Морски сирени" участваха 
в дефилето, в което се вклю-
чиха много и различни форма-
ции от цялата област. Парадът 
на талантите стартира от пло-
щад „Тройката“, продължи по 

ул. „Александровска“ и завър-
ши на площад „Атанас Сире-
ков“, където беше и сценич-
ната изява на вапцаровски-
те "сирени". 

Формацията се представи 
блестящо с танца „Нежност“ 
и направи успешен дебют на 
авторската си акрокомпози-
ция „Магия“. Възпитаничките 
на ръководителките Маргари-
та Стратиева и Весела Захари-

ева впечатлиха организатори-
те и зрителите със сложни съ-
четания и артистичност. 

„Морски сирени“ получиха 
грамота за отлично предста-
вяне, а ръководителите бяха 
отличени с диплом за високи 
художествени резултати. Про-
грамата продължи с посеще-
ние на остров Св. Анастасия. 

Снимки: клуб „Училищ-
ни медии“

Изложба „Три в едно“ подредиха в своето 
училище Виктория, Далма и Жасмина



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Г-н Костадинов, 
няма как да не запо-
чнем с политическите 
катаклизми – поредни-
те за страната. От син-
дикална гледна точ-
ка, моля, коментирайте 
ставащото през послед-
ните седмици.

- Политиката е същест-
вена част от живота ни, за 
съжаление, няма как да 
избягаме от нея. От 1989 
година, след месец ноем-
ври съм по площадите и 
митингите и политиката е 
в кръвта ми, но не твър-
дя, че съм политик. Държа 
да подчертая, че аз преди 
всичко съм синдикалист и 
такъв си оставам. 

Преди години бяха заб-
ранили на синдикатите 
да се занимават с поли-
тика. Не че някой е спаз-
вал тази забрана. Мисля, 
че беше по времето на 
Жан Виденов. Това само 
го казвам като вметка. 

Сега на въпроса. Това, 
което се случва в момен-
та, е притеснително. Не 
съм си мислил, че 2022 го-
дина ще сме изправени 
пред такава огромна по-
литическа криза, от коя-
то на този етап не виждам 
полезен ход. Последното 
нещо, от което имаме нуж-
да, са нови избори. А ре-
ално вървим към тях. Ма-
кар един малък процент в 
мен да се надява да бъде 
съставено правителство, 
което за жалост, сигур-
но пак ще е с малък хо-
ризонт. Виждам, че пар-
тиите в парламента пра-
вят всичко възможно да 

гласуват бюджета. Защо-
то той не е само пенсии, 
а и социални плащания и 
много други неща. Но си-
туацията е взривоопас-
на. Държавата е на авто-
пилот.

- Здравословна ли е 
честата смяна на прави-
телства за обикновения 
избирател и най-вече за 
бизнеса?

- Това не е волята на 
народа, а той е поставен 
пред свършен факт от по-
литиците. Хората са измо-
рени от избори и от всич-
ки скандали, които стават 
в публичното простран-
ство. Ако имаме пред-
вид, че миналата година 
имаше три пъти избори, 
и проследим активност-
та - с всеки следващ из-
бор активността намаля-
ва. Хората са апатични и 
не вярват на никого. 

И за икономиката не е 
полезно. Ние не сме ут-
върдена демокрация като 
развитите западни стра-
ни. В една Италия имаха 
преди време почти на все-
ки шест месеца избори, но 
това не се отрази на ико-
номиката им. Но за нас 
това не е възможно. Всич-
ко започва да буксува.

- Сега да се обърнем 
към регионалните теми. 
Наскоро КТ „Подкрепа“ 
и Община Поморие под-
писаха първия колек-

тивен трудов договор 
в сферата на социални-
те услуги. Това преце-
дент ли е?

- Това е първият подо-
бен договор в Община По-
морие, от което се чувст-
вам много горд, защото от 
първия ден на преговори-
те съм бил до синдикална-
та организация и съм им 
помагал с експертна и ме-
тодическа помощ. По си-
лата на този договор хо-
рата, работещи в сфера-
та на социалните услу-
ги, които обхващат седем 
обекта, добиха право на 
по-голяма отпуска, работ-
но облекло и още други 
неща. Най-важното оба-
че е това, че се постави 
основата на един добър 
тристранен диалог, който 
се надявам да продължи 
и занапред.

- Държавните слу-
жители наистина ли 
са ощетени? „Мръсна 
дума“ ли е „държавен 
служител“?

- За съжаление в обще-
ството наистина се нало-
жи като „мръсна дума“. 
Не мога да отговоря защо 
стана така и дали някой 
има конкретен интерес 
да злепоставя държавни-
те служители, но има на-
истина негативен ефект. 
Ние имаме синдикални 
организации в Бюрото по 
труда, в НОИ, в Здравна-
та каса, в Инспекцията по 
труда и тези хора в ника-
къв случай не заслужават 
това отношение от стра-
на на обществото. Всич-
ки ги нападат, защото има 
много сериозно непозна-
ване работата на държав-
ния служител. Със сигур-

ност трябва да се напра-
ви нещо, и то на държав-
но ниво, за да се визуали-
зира и оцени работата на 
тези хора.

- Стачкуваха поли-
цаите, хората от НЗОК 
също – кой идва на дне-
вен ред да изрази свое-
то недоволство – транс-
портниците, земедел-
ските стопани…

- В момента имат сери-
озни проблеми софийски-
те транспортни работни-
ци, които за радост са да-
лече от нас. Напрежение 
има и в системата на Аген-
цията за социално подпо-
магане. Там има подписка 
за евентуални ефективни 
стачни действия, ако не 
се съобразят с исканията 
им, които са основно фи-
нансови. В Бургас се под-
писаха 90% от работещи-
те в Дирекция „Социално 
подпомагане“.

- Какво е състояние-
то на синдикалната ор-
ганизация „Подкрепа“ 
в Бургаски регион? Пи-
там, провокирана от 
това, което казахте, че 
90% от служителите са 
се подписали…

- В момента бургаска-
та организация стои мно-
го стабилно. Имаме нови 
структури като тази в По-
морие. А най-новата е в 
Училищно здравеопазва-
не – Айтос.

Смятам, че се работи 
обективно и реално. Ис-
кам да допълня, че и в Об-
щина Несебър имаме цели 
три нови организации.

- Могат ли да пробиват 
в наше време синдика-
тите в частния сектор?

- Синдикатът е сдруже-
ние на свободни хора, ре-
шили чрез организацията 
да защитават своите и на 
колегите си трудови ин-
тереси.

Примерно в Карнобат в 
частно предприятие има-
ме около 800 души члено-
ве. Много е важно дали 
инвеститорът е от Изток, 
или от Запад. Няма за-
брана да има синдикат в 
частна фирма или друже-
ство. Въпросът е дали хо-
рата 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 пред-
приятия, които разбраха, 
че можем да им бъдем 
много полезни. Има и та-
кива, които в лицето на 
синдиката виждат отяв-
лен враг. Това пък е пре-
дизвикателство за нас, 

когато има хора да под-
хождат към нас с подо-
зрение. Да убедиш такъв 
човек във взаимната пол-
за е нещо страхотно.

- Каква есен ни оч-
аква?

- Есента ще бъде много 
гореща, не заради темпе-
ратурите и метеорологич-
ното време, а заради съ-
битията, които се очаква 
да се случат. Това, което 
става по бензиностанции-
те, е показателно. Цените 
не падат не само там, въ-
преки че ни убеждават как 
всичко се прави за тяхно-
то овладяване…

- Увеличава ли се бро-
ят на работещите бе-
дни?

- Да, увеличава се. Въ-
преки предвиденото уве-
личение на минималната 
работна заплата. За съжа-
ление голяма част от ра-
ботещите получават точ-
но минимална работна 
заплата.

Сега лятото по Черномо-
рието забелязвам и нещо 
друго, и то позитивно: не-
достигът 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 оти-
дат на борсата, а някои от 
тях и вече са си изчерпа-
ли правото да бъдат под-
помагани.

- След края на турис-
тическия сезон, а и по 
време на него идват ли 
хора с жалби при вас в 
синдиката?

- Идват много хора, ко-
ито са излъгани от свои-
те работодатели. Обикно-
вено жалбата е за това, 
че им е обещана по-го-
ляма заплата. За радост 
последните години са по-
малко тези оплаквания, 
но ги има. Идват и хора, 
които са излъгани, че имат 
трудов договор, но те впо-
следствие разбират, че 
няма такъв. Използвам 
случая, че говорим за не-
щата от сивата икономи-
ка и за нередностите, за 
да подчертая, че вратата 
на синдиката е отворена 
за консултации и съвети 
за всички. А на хората, 
които постъпват на рабо-
та, обяснявам, че трябва 
да има уведомление, че 

трудовият договор е ре-
гистриран в НОИ. Така 
всеки е спокоен. Хората 
трябва да са информира-
ни за това.

Не са редки случаите, 
когато работодателите, 
водени от кризата у нас, 
злоупотребяват със стра-
ха на работниците си и ги 
манипулират. Затова ви-
наги казвам, че хората 
трябва да са информира-
ни, да търсят и защитават 
правата си.

- Кои са най-уязвими-
те групи от хора у нас? 
Не се ли противопоста-
вят умишлено пенсио-
нери на работещи, ма-
лограмотни на инте-
лектуалци и т.н. с цел 
обществото да е раз-
делено?

- Усещам го, виждам го, 
защото всички сме част от 
това общество, но както е 
казал Чърчил: „Демокра-
цията не е най-съвършена-
та система, но не е измис-
лено друго“. По тази логи-
ка сега и у нас има разли-
чия. Дали това не е доня-
къде „криворазбрана де-
мокрация“ не се наемам 
да коментирам.
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Събеседник

Хората са изморени  
от избори и от всички скандали

Иван Костадинов,  
КТ „Подкрепа“:

Напрежение има и в системата на Агенцията 
за социално подпомагане

Иван Костадинов е в „Подкрепа“ от 1992 
година. Тръгнал е от председател на синди-
кална секция, след това е бил председател 
на строителния синдикат в областта, зам.-
председател на регионалната организация, а 
в последните години е и неин председател.



Весела ГОРАНОВА

През последната седми-
ца Бургас стана междуна-
родно средище за младеж-
ко творчество. Тук, за да 
се включат в тридневния 
международен младежки 
литературен фестивал 
„Приятелството - смисъл и 
спасение“, пристигнаха 
млади творци от България, 
Полша, Словакия, Герма-
ния, Латвия, Израел, Ав-
стрия и Унгария. Организа-
тор на фестивала е Център 
за еврейско-българско съ-
трудничество „Алеф”. Учас-
тниците в него са автори 
на номинирани разкази от 
деветото издание на кон-
курса на „Алеф” „Който 
спаси един човешки живот, 
спасява цяла вселена”, 
който тази година е на те-
мата: „Необикновени по-
стъпки на обикновени хо-
ра”. В деветата поред лите-
ратурна надпревара участ-
ваха общо 170 ученици от 
България и чужбина, впе-
чатлени от проявите на 
смелост, човеколюбие и 
себеотрицание в страшни-
те години на Холокоста и 
Втората световна война. 
До финалния кръг достиг-
наха 30 от тях.

Вторият ден от Междуна-
роден младежки литерату-
рен фестивал „Приятел-
ството – смисъл и спасе-
ние”, организиран от Цен-
тър за еврейско-българско 
сътрудничество „Алеф”, бе 
наситен с емоционални из-
живявания. За участниците 
в него – номинираните мла-
ди творци от конкурса 
„Който спаси един човеш-
ки живот, спасява цяла 
вселена” програмата пре-
достави съчетание от ро-
мантика, знания и вълнува-
щи срещи с литературното 
изкуство.

Денят започна със среща 
с морето, което гостопри-
емно прибра вълните си, 
докато корабчето отнасяше 
групата към остров Света 
Анастасия. 

Губернаторът на острова 
Павлин Димитров увлека-
телно разказа неговата ис-
тория, преди тя да се „ма-
териализира” чрез експо-
натите в музея. 

Потопяването в остров-
ната атмосфера преля в 
творческа работилница, къ-
дето писателят и преводач 
Кристофър Бъкстон по ори-
гинален начин показа на 
начинаещите писатели как 
се създава литературно 
произведение чрез фокуси-
ране върху противополож-
ностите. Той илюстрира 
своето изложение, което 
бе основано на темата за 
Холокоста, с изпълненията 
си на китара. Песента на 
Боб Дилън се оказа позна-
та на повечето младежи и 
те запяха заедно с Кристо-
фър Бъкстон. Естествен фи-
нал на уъркшопа бе песен 
на „Бийтълс“, след което 

участниците в него получи-
ха и задача за домашно: 
чрез наученото да превър-
нат споделената емоция в 
собствен разказ или стихо-
творение.

Изключително интересна 
бе срещата с писателя Ге-
орги Бърдаров, който пред-
стави своя роман „Абсолво 
те” . Презентацията му бе 
бурно аплодирана и пре-
дизвика множество въпро-
си. По увлекателен начин 
Георги Бърдаров въведе 
младите разказвачи в про-
цеса на създаване на лите-
ратурна творба. Като член 
на журито на конкурса 
„Който спаси един човешки 
живот, спасява цяла вселе-
на” за втора година, писа-
телят изрази силното си 
впечатление от техните 
творби. Той разказа как е 
станал писател, какво го е 
подтикнало да напише ро-
мана „Абсолво те” и даде 
ценни напътствия как раз-
казът да стане жив и плъ-
тен.

Спокойното море смени 
нрава си за следващото съ-
битие, което събра в Мор-
ската градина не само учас-
тниците във фестивала. От-
криването на пейката-кни-
га, която разказва история-
та на литературния конкурс 
на „Алеф”, уважиха замест-
ник-кметът на община Бур-
гас Дияна Саватева, писа-
телите Георги Господинов, 
Недялко Йорданов, Георги 
Бърдаров.

„Искаме да има едно мяс-
то, където да се разказват 
истории, място на вдъхно-
вение, място, на което чо-
век, когато седне, да си 
спомни, че литературата 
също спасява животи", спо-
дели при откриването пред-
седателят на „Алеф” Албер-
та Алкалай и уточни, че пей-
ката-книга е подарък за об-
щина Бургас. 

„Това пространство при-
канва да споделиш с няко-
го емоции и чувства, като 
не ти ограбва свободата. 
Нека да създаваме повече 
пространства в живота ни, 
които ни карат да бъдем за-
едно, но и не ни отнемат 
правото да бъдем свобод-

ни", пожела заместник-кме-
тът на Община Бургас Ди-
ана Саватева.

Недялко Йорданов се 
присъедини към пожела-
нията със стих, а Георги 
Господинов и Георги Бър-
даров отправиха кратки 
послания, насърчаващи 
младите да се обичат и да 
мечтаят, дори за невъзмож-
ното.

Чудесното изпълнение на 
Никол Мерджанова от клуб 
"Сезони" добави още ма-
жорни ноти в настроение-
то, а дъждът милостиво из-
чака флашмоба за финал 
на събитието.

Въпреки силния вятър, 
който не позволи разно-
цветните балони да бъдат 
отвързани от букетите, в 
които бяха събрани, младе-
жите изписаха върху тях 
своите призиви за любов, 
мирен свят, свобода, раз-
бирателство, щастие… И 
посланията им отлетяха за-
едно, като символ и на за-
родените нови приятел-
ства.

Нови силни емоции пред-

ложи последното събитие 
от фестивалния ден – твор-
ческата среща Георги Гос-
подинов, 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 многобройни-
те почитатели на писателя, 
а получаването на авто-
граф се превърна в истин-
ско предизвикателство – 
опашката си простираше 
много извън залата. 

Срещата с Георги Госпо-
динов бе вълнуваща пре-
людия към уъркшопа по 
творческо писане, който бе 
преди обяд. Младите авто-
ри се докоснаха и до твор-
чеството на поета и драма-
тург Недялко Йорданов, 
един от емблематичните 
съвременни литературни 
творци. 

Събитията се провеждат 
с любезното съдействие на 
Община Бургас, Министер-
ство на образованието и 
науката, Министерство на 

културата, Министерство 
на външните работи, По-
солствата на Израел, Сло-
вакия, Полша и Германия, 
Полски институт в София, 
Музей за история на пол-
ските евреи ПОЛИН, „БМФ 
Порт Бургас“, Междунаро-
ден конгресен център.

Наградените 

На официална церемо-
ния в края на фестивала бя-
ха 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 връ-
чена от кмета на Бургас Ди-
митър Николов. Второто 
място журито присъди на 
Елина Илиева. Имаше и две 
награди за трето място. 
Едната е за разказа "Кога-
то аз бях той", вторият приз 
за третото място отиде при 
Теодора Бакърджиева, чия-

то творба също е впечатли-
ла журито.

Първата награда в кате-
гория "Чуждестранни учас-
тници" връчи посланикът на 
Израел в България Йорам 
Елрон. Тя бе присъдена на 
Антонина Василевска от 
Полша.

В конкурса тази година 
участваха 170 млади авто-
ри от България, Австрия, 
Израел, Словакия, Полша, 
Унгария, Украйна, Герма-
ния и Латвия. Журито – бъл-
гарско и международно, 
номинира разказите на 30 
от тях. Да оценят творбите 
на младите автори от Бъл-
гария се заеха Радостина 
Николова, старши експерт 
в Министерството на обра-

зованието, Георги Бърда-
ров, писател, носител на 
множество награди, Румен 
Леонидов, поет, публицист 
и преводач, Асен Йорда-
нов, поет журналист и ди-
ректор на сайта "Бивол", 
Алберта Алкалай, предсе-
дател 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 гла-
суване. Носителят на на-
градата е определен спо-
ред броя харесвания на но-
минираните разкази. Побе-
дителят е Яница Костова от 
Варна за разказа "Живот". 
Наградата й връчи поетът 
Недялко Йорданов. Награ-
дата на публиката от 500 
лева осигури от бюджета 
си Министерството на кул-
турата, под чийто патронаж 
се провежда деветото из-
дание на конкурса – тази 
година на тема: "Необикно-
вени постъпки на обикно-
вени хора". 

Поздравителен адрес до 
организаторите на събити-
ето изпрати президентът 
Румен Радев, поздрави 
дойдоха и от Народното съ-
брание, областния управи-
тел на Бургас, посолствата 
на САЩ, Словакия, Герма-
ния, от посланика на Ук-
райна и др.

В деветте издания на ли-
тературната надпревара 
със свои творби са се вклю-
чили над 1500 млади авто-
ри. През годините близо 60 
са наградените участници. 
Темата на конкурса всяка 
година е различна, но цел-
та е една – да накара мла-
дите да преосмислят свои-
те ценности и да направят 
изводите си за бъдещето.

Творбите на номинира-
ните автори се събират в 
сборник. Разказите на 30-
те номинирани автори от 
деветото издание на лите-
ратурната надпревара ще 
бъдат публикувани в петото 
издание на "Алеф" – "Нео-
бикновени постъпки на 
обикновени хора".

През тази година за пър-
ви път церемонията по наг-
раждаване на лауреатите е 
част от Международния 
младежки литературен фес-
тивал "Приятелството – 
смисъл и спасение", орга-
низиран от център "Алеф". 
Четирите фестивални дни 
бяха посветени на литера-
турни четения, беседи и ра-
ботилници, водени от писа-
телите Недялко Йорданов, 
Георги Господинов, Георги 
Бърдаров, Кристофър Бък-
стон, екскурзии до ембле-
матичните за региона мес-
та, вечери на приятелство-
то и други. Специално за 
участниците във фестивала 
бе прожектиран игралният 
филм „Българска рапсо-
дия” на режисьора проф. 
Иван Ничев. Целта на цен-
тър „Алеф”, който финанси-
ра цялото пребиваване на 
младежите в Бургас, е да 
подкрепи развитието на 
младите литературни та-
ланти, да насърчи тяхната 
гражданска ангажираност 
и да популяризира уникал-
ния акт за спасяването на 
българските евреи сред 
младежите на Европа и 
света.

Вижте кои следват стъпките на литературните 
звезди Георги Господинов и Георги Бърдаров 
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ОбществО
4 Ученици писатели  
се вдъхновяват от необикновени 
постъпки на обикновени хора

4 БГ емблеми в разказването 
на истории им помагат

Творческите работилници с големия Георги Господинов, откри я Алберта 
Алкалай

Откриването на пейката-
книга, подарък на община 
Бургас

Една от работилниците бе на Острова



Весела ГОРАНОВА

Меценатът, бизнесмен, 
общественик  и худож-
ник Руси Куртлаков „за-
веде“ бургаския арт елит 
на изложба в Поморие. 
Там той подреди над 100 
свои творби в ГХГ „Де-
чко Стоев“, която се ока-
за тясна за творбите му, 
въпреки огромния си ка-
пацитет. Приятели, позна-
вачи и ценители на изку-
ството пристигнаха за от-
криването.

Домакините от Община 
Поморие в лицето на кме-
та Иван Алексиев и Мил-
чо Талев с удоволствие 
са откликнали на идеята 
на Куртлаков да подреди 
своите творби, рисувани 
през последните три годи-
ни, и графики от най-ран-
ния му период. 

Художници, на които той 
е подал ръка и са подреж-
дали изложби в бившата 
галерия „Бургас“, стопа-
нисвана от Куртлаков дой-
доха за откриването на 
изложбата. Сред тях бяха 
Димо Колибаров и Свет-
лозар Бенчев, които са и 
ръководители на филиала 
на НХА в Бургас, Ангели-

на Недин, чиято първа из-
ложба бе подредена точ-
но в галерия „Бургас“ пре-
ди години, Ана Михайло-
ва, Атанас Стоянов, изку-
ствоведът Пенка Седлар-
ска бяха част от худож-
ниците.

Бившите областни уп-
равители Вълчо Чолаков, 
Павел Маринов, почет-
ният консул на Румъния 
в Бургас Евгения Попес-
ку, кметът на Камено Же-
льо Вардунски, почетни-
те граждани на Поморие 
Йордан Маринов и Теодо-
си Гуджуков, местни тво-
рци и общественици също 
уважиха мецената и тво-
рец Куртлаков.

„Тук има не само прия-
тели на автора, но и хора, 
които са познавачи и це-
нители. Удоволствие е за 
всяка една галерия да има 
такова присъствие. Тази 
изложба е сгъстена енер-
гия, която е излята върху 
платната“, коментира ди-
ректорът на ГХГ „Дечко 
Стоев“ Милчо Талев.

Кметът Иван Алексиев 

поздрави Куртлаков за 
нестихващото му вдъхно-
вение и продуктивност и 
сподели още: „Много съм 
радостен, че г-н Куртла-
ков отново избра Помо-
рие, за да представи твор-
бите си. Щастлив съм и че 
залата е препълнена, за-
щото това показва кол-
ко много сме тези, кои-
то го обичаме, а той за-

служава тази обич. Това 
е човек, отдаден на хора-
та, отдаден на доброто, а 
това е много важно. Вяр-
вам, че ще направи още 
много прекрасни излож-
би тук, за да можем по-
често да се наслаждаваме 
на невероятното му твор-
чество!“. 

Милчо Талев и изку-
ствоведът Пенка Седлар-
ска определиха автора 
като човек с впечатлява-
ща способност да създа-
ва пространство зад ре-
ално изобразената върху 
картината плоскост. Точ-
но в тези пространства се 
разкриват емоциите и ду-
шата на художника. В кар-
тините на Куртлаков пре-
обладаваща е красотата 
на природата във всички-
те й състояния, от драма-
тични пейзажи до картини 
с всепоглъщаща тишина. 
С изграждането на своята 
живопис той създава една 
атмосфера, в която всеки 
може да потъне и да наме-
ри нещо за себе си.

„Изненадата за мен 

беше голяма, защото две-
те зали са пълни с картини 
на голям художник. Зим-
ни пейзажи се редуват с 
летни, потапящ в англий-
ска живопис през 18 век. 
Показва умение на голям 
художник и тържество на 
цвета. Той умее да пра-
ви далечни планове и да 
създава пространство, за-
щото самият той е широ-
ко скроен. 

Помня първите му из-
ложби с фина графика и 
темата екология. Правеше 
невероятни картини, изку-
ството е в него самия, не-
гова същност“, каза изку-
ствоведът Пенка Седлар-
ска.

Тя допълни, че излож-
бата е на човек с голяма 
душа и енергия, който е 
направил много за изку-
ството на региона в пери-
од, в който държавата се 
е отдръпнала.

„Не знам колко голям 
художник съм, но изклю-
чително много обичам 
изобразителното изку-
ство и хората, свързани 
с него. Признателен съм 
на г-н Алексиев и на г-н 
Талев за поканата да се 
представя в тази разкош-
на галерия. Човек, тру-
пайки години, понякога 
си мисли, че губи прияте-
ли, че самотата го обхва-
ща. Днес обаче в Поморие 
аз виждам, че имам мно-
го приятели. Ето защо ще 
продължавам да рисувам 
и ще ви каня на нови из-
ложби. Радвам се, че въ-
преки това объркано вре-
ме, тук са дошли хора на 
изкуството, на бизнеса, 
на образованието… Така 
трябва да живеем!“ – каза 
Руси Куртлаков и благо-
дари на всички за уваже-
нието.

Откри своя експозиция 
при огромен интерес

Бележитият Руси Куртлаков  
заведе бургаския арт елит на изложба в Поморие
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„Черноморски фар“

Световноизвестният 
бразилски пианист Пабло 
Роси ще открие 17-ото из-
дание на Лятна академия 
на изкуствата. Концертът 
ще се състои на 7 юли от 
19:00 ч. в залата на НХК в 
Бургас.

Събитието се осъщест-
вява със съдействието на 
Бразилското посолство в 
София и с личната анга-
жираност на посланика Н. 
Пр. Мария Едилеуза Фон-
тенеле Рейс, която ще бъде 
официален гост на концер-
та в морския град. 

С инициативата ще се 
отбележи 200-годишнина-
та от независимостта на 
Бразилия. Концертът се 
реализира в партньорство 
с българския клон на „Зе-
нон Културен институт“ – 
Бразилия.

През годините Лятната 
академия на изкуствата 
се е превърнала в прите-
гателен център за хора на 
изкуството от цял свят. В 
Созопол и Бургас концер-
ти и майсторски класове 
са провеждали редица из-
вестни музиканти, певци, 
актьори, писатели, худож-
ници, журналисти и др.

„Целта е младите хора 
да се докоснат до големи-
те имена и да се вдъхно-

вят от тях. Чрез този кон-
церт ние продължаваме 
нашата мисия да утвърж-
даваме и популяризира-
ме българската, европей-
ската и други школи в сфе-
рата на професионално-
то музикално, художест-
вено изкуство, актьорско 

майсторство и т.н.“, спо-
деля Петя Великова - Ди-
митрова, която е създател 
на Академията.

През последните 5 годи-
ни Пабло Роси е изсвирил 
повече от 70 рецитала в 
Европа, Америка, Африка, 
Латинска Америка и Азия.

Световноизвестният пианист 
Пабло Роси открива Лятната 

академия на изкуствата в Бургас 

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

Залата на втория етаж събра приятели, съмишленици и  колеги

Руси Куртлаков с домакина Милчо Талев 
(вдясно) и Светлозар Бенчев (в средата)

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



„Черноморски фар“

57 деца на възраст от 5 до 
16 години - бъдещи шампи-
онки по художествена гим-
настика, се включиха в 
мастъркласа на "Диаманти-
ТЕ" в зала "Младост". Бургас 
беше първата спирка от ини-
циативата на олимпийските 
ни шампионки от Токио с ан-
самбъла, която е за обуче-
ние на млади таланти. Госту-
ването им край морето се 
осъществи с подкрепата на 
Общината. 

Симона Дянкова, Лаура 
Траатс, Ерика Зафирова, 
Мадлен Радуканова и бур-
газлийката от златния със-
тав Стефани Кирякова пре-

подаваха на децата тънко-
стите в изпълненията на от-
делните уреди - обръч, топ-
ка, лента и бухалки, както и 
специфична физическа тре-
нировка. Сред участничките, 
записали се в мастъркласа, 
бяха и няколко момичета от 
Южна Африка, които в мо-
мента са на подготвителен 
лагер в Бургас. Включиха се 
деца от Варна, София, Ста-
ра Загора, Казанлък, от бур-
гаските клубове "Черномо-
рец" и "Триумф", както и от 
региона.

С много усмивки децата 
успяха да се докоснат до 
своите идоли, а импровизи-
раните тренировки под ръ-
ководството на златните ни 

момичета преминаха с на-
строение.

"Децата са чудесни. Личи 
си, че са максимално моти-
вирани да продължат по пъ-
тя на високото спортно май-
сторство. А за да стигнеш 
върховете, е необходим кър-
товски труд", споделиха в 
един глас олимпийските 
шампионки от "Диаманти-
ТЕ".

За децата гимнастички бе-
ше осигурен обеден кетъ-
ринг, а всички участнички в 
мастъркласа получиха тени-
ски, автографи и уникалния 
шанс да се щракнат поотдел-
но за спомен със златните 
медалистки от „Токио 
2020“.
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Бургаският футболен клуб „Черномо-
рец“ привлече сериозен играч в редици-
те си. „Акулите“ взимат бившия голмай-
стор на пловдивския „Марица“ Олджай 
Алиев. Бургазлии обявиха трансфера си 
на официалната страница във Фейсбук. 
Ето какво написаха от ръководството:

„Черноморец“ привлече Олджай Али-
ев. Нападателят ще носи синята фла-
нелка през новия сезон. За последно 
той се състезава за „Левски“ (Кру-

мовград), а се присъединява към „аку-
лите“ със свободен трансфер. Освен за 
тима от Крумовград, Алиев се е състе-
завал още за „Берое“, „Янтра“ и „Мари-
ца“. С екипа на пловдивчани реализира 
32 гола за един сезон и бе с основна „ви-
на“ за промоцията на отбора във Вто-
ра лига. „Черноморец“ приветства с до-
бре дошъл Олджай Алиев, като му по-
желава много голове и победи за „аку-
лите“.

„Черноморец“ привлече машина 
за голове на „Марица“

Чф

ВОЛЕЙБОЛ

Георги рУСинОВ

Двата волейболни отбора 
на Бургас ще представят 
града и страната ни в два ев-
ротурнира. Вицешампиони-
те от „Нефтохимик 2010“ ще 
играят за Купата на CEV. 

„Дея спорт“ пък ще дебюти-
ра в турнира за Купата на 
претендентите. 

Купата на CEV е вторият 
по сила европейски турнир 
и „Нефтохимик 2010“ започ-
ва от 1/16 финалите. Тимът, 
срещу който ще се изправят 

бургазлии, водени от игра-
ещия треньор Иван Станев, 
обаче ще стане ясен по-на-
татък.

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 тур-
нира. Противник на бургаз-
лии в тази фаза ще е побе-
дителят от 1/32 финалите в 
мач 11/12 от надпреварата. 
Този двубой изправя сърби-
те от „Раднички“ (Крагуевац) 
срещу загубилия от Шампи-
онска лига в мач 13/14 от 
втори кръг. Именно в този 
мач шампионите от „Хебър“ 
се изправят срещу „Аркада“ 
(Галац) от Румъния.

В третия по сила турнир 
на Европа – Купата на пре-
тендентите, България ще има 
двама представители. Това 
са „Дея спорт“ (Бургас) и 
„Монтана“. Техните съпер-
ници също вече са ясни.

Бургазлии, които направи-
ха много добър дебютен се-
зон в елита и завършиха на 
четвърто място, ще играят 
на 1/32 финалите. Техен съ-
перник е испанският „Гуагу-
ас“ (Лас Палмас), който ми-
налата година игра срещу 

шампионите от „Хебър“ в 
Шампионската лига. 

За първия мач бургазлии 
ще летят до Канарските ос-
трови, а седмица след това 
ще приемат испанците в род-
ния Бургас.

„Монтана“ започва учас-
тието си в 1/16 финалите. 
Евентуален техен съперник 
е победителят от двубоя 
между гръцкия ПАОК и 
швейцарския „Волей Не-
фелс“.

„Нефтохимик 2010“ ще играе за Купата на CEV, 
а „Дея спорт“ - за Купата на претендентите

ХУДОЖЕСтВЕна ГиМнаСтиКа БОрБа

57 деца от цялата страна дойдоха 
за мастъркласа на грациите

Станаха ясни съперниците на 
бургаските отбори в евротурнирите

„Черноморски фар“

Директорът на спортно-
то училище "Юрий Гагарин" 
Янчо Стойчев връчи пла-
кет на бронзовия медалист 
от Европейското първен-
ство по класическа борба 
за кадети в Букурещ Дими-
тър Рачев. Наградата за 
десетокласника, който се 
бори в категория до 71 ки-
лограма, е за високи 
спортни постижения у нас 

и на международното по-
ле през последната годи-
на.

Неотлъчно до таланта е 
неговият личен треньор в 
клуб "Бургас" и национал-
ния отбор Николай Дачев, 
който успя да развие по-
тенциала му и да го шли-
фова като спортист от екс-
тра класа. Дачев също по-
лучи награда от директо-
ра. Състезател и треньор 
бяха поздравени и награ-

дени и от благодетели на 
СУ "Юрий Гагарин".

"Всички виждаме успеха 
на атлетите за броени ми-
нути, на тепиха, в басейна, 
на игрището, но зад тези 
мигове на триумф стоят хи-
ляди часове на подготов-
ка, нерви, себераздаване, 
не само от спортиста, но и 
от треньора и целия щаб. 
Дълбок поклон за положе-
ния труд", заяви Янчо Стой-
чев.

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

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

09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2

00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/
06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера

06:59 - Делници - с Николай Колев
10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева

12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-

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

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

- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/
05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години

СПРАВОЧНИК

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

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%

Âðå ìå òî Â Áóð ãàñ

ОБЯВА

0879 834668 – Търси шофьор-разпространител за 
лепене на плакати по Южното Черноморие - 
60-90 лв./ден, служебен телефон, квартира

ОБЯВА

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
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 физиче-
ски и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпи-
ло уведомление с вх.№63-00-1252/28.06.2022 г. от „Парадайз 
Тур“ЕООД за наличие инвестиционно предложение за „Специали-
зирана 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

"Трансвагон"  АД - гр. Бургас уведомява всички физи-
чески и юридически заинтересовани лица за инвести-
ционното си намерение да изгради бластираща камера 
на територията на фирмата в Северна промишлена зо-
на, разтоварна гара "Владимир Павлов", гр. Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ
Петранка Михайлова съобщава на заинтересовани-

те 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 намере-
ние: "Промяна предназначението на обект Магазин с 
идентификатор 58356.501.299.1.17 в жилище гр. Примор-
ско, община Приморско".

О Б Я В Л Е Н И Е

„Университетска многопрофилна болница 
за активно лечение – Бургас” АД – град Бур-
гас, 8000 Бургас, бул.”Стефан Стамболов” 
73, тел. 056/810547, на основание чл.89 и 
следващите от Кодекса на труда и във връз-
ка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015 
година за придобиване на специалност в сис-
темата на здравеопазването /издадена от ми-
нистъра 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 кон-
курс за заемане по реда чл.11, ал.1 от На-
редба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ на след-
ните длъжности: 

– „Лекар, специализант по гастроентеро-
логия“ в Отделение по гастроентерология – 
1 място;

– „Лекар, специализант по кардиология“ в 
Отделение по кардиология – 1 място;

– „Лекар, специализант по образна диаг-
ностика“ в Отделение по образна диагности-
ка – 2 места;

– „Лекар, специализант по хирургия“ в Пър-
во отделение по хирургия – 2 места;

– „Лекар, специализант по неврохирургия“ 
в Отделение по неврохирургия – 1 място;

– „Лекар, специализант по урология“ в От-
деление по урология – 1 място;

– „Лекар, специализант по съдова хирур-
гия“ в Клиника по съдова хирургия – 1 мяс-
то;

– „Лекар, специализант по ендокриноло-
гия 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 боле-
сти – 1 място;

– „Лекар, специализант по АИЛ“ в Отделе-
ние по АИЛ – 1 място;

– „Лекар, специализант по спешна меди-
цина“ в Отделение по спешна медицина – 1 
място;

– „Лекар, специализант по неонатология“ 
в Отделение по неонатология – 2 места.

– „Лекар, специализант по нервни боле-
сти“ в Отделение по нервни болести – 3 мес-
та;

– „Лекар, специализант по ортопедия и 
травматология“ в Отделение по ортопедия и 
травматология – 2 места.

– „Лекар, специализант по съдебна меди-
цина и деонтология“ в Отделение по съдеб-
на медицина – 1 място.

– „Лекар, специализант по клинична лабо-
ратория“ в Клинична лаборатория – 1 мяс-
то.

ИЗИКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖ-
НОСТТА:

1. Да притежава образователно-квалифи-
кационна степен „магистър” по медицина;

2. Да членува в БЛС;
3. Да не е лишено от правото да упражня-

ва професията.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 
първи етап – проверка за съответствие на 
подадените документи с изискванията на „УМ-
БАЛ – Бургас“ АД и втори етап – оценка на 
кандидата от определена за целта комисия, 
чрез провеждане на устен изпит по предва-

рително изготвен конспект и проверка на по-
знанията в областта на конкретната специ-
алност.

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 кандида-

тите имат право да получат от Отдел „Човеш-
ки ресурси, СДО и научна дейност“ на „УМ-
БАЛ – Бургас“ АД писмената длъжностна ха-
рактеристика за длъжността, за която канди-
датстват, което те удостоверяват с подпис и 
дата, положени на бланката.

ДОКУМЕНТИТЕ за участие в конкурса се 
подават в Деловодството на „УМБАЛ – Бур-
гас” АД в едномесечен , считано от деня след-
ващ 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 докумен-
тите и лична информация от кандидатите се 
счита, че дават изричното си съгласие лич-
ните им данни да се съхраняват, обработват 
и използват за целите на подбора за заема-
не на съответната длъжност на специализан-
та.

Справки: тел.056/810595, Отдел „Човеш-
ки ресурс, СДО и научна дейност”

за РЕКЛаМа
056 82 54 35,  0897 897 149

www.faragency.bg 
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ЧфБулевард16 1-4 ЮЛИ 2022
в бургас

Култови места от Бург

В сватбения си ден да помислиш за бездомничетата
550 лева събраха семейство 
Кирязови за питомците на 
приюта ANIMAL SOS-BURGAS

На кафе с...

„Черноморски фар“ 

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

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

Дона МИТЕВА

Люси е банкер жилищно кре-
дитиране, а Яни има автосер-
виз, занимава се с рециклира-
не на турбини. От съвсем крат-
ко време те са семейство Ки-
рязови.

В сватбения си ден новото 
семейство Люси и Яни Киря-
зови от Бургас и техните гос-
ти споделиха щастието си с 
бездомните питомци на при-
ют ANIMAL SOS-BURGAS чрез 
прекрасен жест към тях.

Младоженците пожелаха 
вместо с букети цветя гости-
те да ги уважат с дарение за 
четирикраките им приятели в 
приюта. 

„От много време покрай сина 

на Марго Пеева – Ни-
колаос, сме запознати 
с работата и проблеми-
те в приюта. Помагали 
сме там с труд, дарява-
ли сме одеяла през зи-
мата. И сега изобщо не 
се замислихме и реши-
хме в сватбения ни ден  
вместо цветя, да нака-
раме гостите ни да дарят 
средства за животните. Цветя-
та са красиви, но са толкова 
много – не могат да се аранжи-
рат в един дом, а и бързо увях-
ват“, разказва Люси. С голяма 
радост споделя, че и гостите на 
сватбеното им тържество при-
емат присърце идеята.

„Понеже ние помагаме на 
нашите кумове, които имат 
сватбена агенция и имам лич-
ни наблюдения, че гостите са 
неориентирани в повечето слу-
чаи, в коя кутия какво се пу-
ска, бях много приятно изне-
надана, а и не само аз, от су-

мата, която се събра за при-
юта“, допълва Люси.

В кутията на благотворител-
ността са събрани 550 лв., с 
които беше закупена храна за 
животните в приюта.

Щедростта младата банкер-
ка отдава на това, че голяма 
част от гостите също имат жи-
вотни и са съпричастни към 
съдбата на четириногите, изо-
ставени в приюта. Семейство 
Кирязови отглеждат куче и за-
ек. Като и двете животни са 
осиновени по време на връз-
ката им.

„Финансовата помощ за без-
домните животни в най-щаст-
ливия ден на младото семей-
ство Люси и Яни Кирязови 
осигури храната в приюта за 

5 дни! Благо-
дарим на младоженците за 

огромното им сърце за живот-
ните, на семействата им, че са 
възпитали достойни млади хо-
ра. Благодарим на роднините 
и на приятелите на младожен-
ците, които с радост и щедрост 
подкрепиха благородната им 
идея. Възражда се надеждата, 
че има чувствителна промяна в 
отношението на младото поко-
ление на България към живот-
ните“, каза Маргарита Пеева, 
изказвайки най-искрени поже-
лания за дълъг и щастлив се-
меен живот на новото бурга-
ско семейство.

„Черноморски фар“

Всеки обича предишните власте-
лини на нашата планета, мистериоз-
но изчезнали преди 65 милиона го-
дини! Затова Община Бургас посве-
ти на динозаврите тазгодишното из-
дание на една от запазените марки в 
нейната лятна културно-развлекател-
на програма – Фестивала на пясъчни-
те скулптури.

Бургасик парк ще е готов да приеме 
първите си гости в началото на юли. 
Скоро ще съобщим точната дата. Из-
вайването на фигурите от пясък е в 
напреднала фаза. По тях работят 14 
скулптори от България, много от тях 
бургазлии.

Както винаги, експозицията е разпо-
ложена в парк „Езеро“, близо до Кон-
ната база, върху площ от 5 декара. За 
направата на скулптурите са използ-
вани 5600 тона пясък със специални 
примеси, за да е устойчив на дъжд.

Тази година композициите са 12. То-
ва са триизмерни изображения на праисторически животни. 
Най-много са динозаврите, сред които и могъщият Тирано-
завър Рекс. Но ще видите още мамут, гигантска костенур-
ка 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:

 Община Бургас е горда, че с годините помогна за създаването на българска школа в пясъчната скулпту-ра. А нашите автори са абсолютно на нивото на коле-гите 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 по-ложение - 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.

1. Добрин Вътев
2. Огнян Петков
3. Калин Диловски
4. Радко Вълчев
5. Владимир Веселинов
6. Дамян Бумбалов
7. Владимир Дунгьов

8. Искрен Арабаджиев
9. Антонио Стефанов
10. Стефан Балтов
11. Филип Филипов
12. Ханко Седефчев
13. Васил Богданов
14. Евтим Войнов

Бургаски джурасик парк отваря врати 
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