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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Тротинетките 
нямат място  
в пешеходни 
зони, а са 
основно там

Стр. 2

Феноменът Шабан Мустафа 
постигна нов голям успех

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 8 юли

МВР навърши 143 години, 
в Бургас отличиха 

дългогодишни служители
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Добри хора 
дариха 

инсулин на 
бедстващи 
украинци
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В Карнобат изпълняват зелен 
проект с евросредства

Страната ни залята 
от евтини ечемик, 

царевица, слънчоглед 
без никакъв 

фитосанитарен контрол

ВноС нА укРАинСко зъРно 
БуТА нАШенци къМ ФАлиТи

Дона МИТЕВА

България е залята от украинско 
зърно, алармират фермерите. В мо-
мента, в който у нас с пълна сила 
тече жътвената кампания, камиони 
внасят евтино зърно през Румъния, 
алармираха от Националната асо-

циация на зърнопроизводителите. 
„Оформя се „перфектната буря“ 
за българските зърнопроизводи-
тели – ниски изкупни цени, ниски 
добиви и висока себестойност на 
продукцията“, предупреждават от 
Националната асоциация на зър-
нопроизводителите.

„Страната ни е залята в момен-
та с евтини царевица, слънчоглед, 
ечемик от Украйна. Само пшеница 
не съм сигурен дали са започнали 
да внасят, но скоро и това ще ста-
не. Нямам идея точно как се случ-
ва това, само съм сигурен, че се 
прави от частни лица. В момента 

украинското зърно е на много ни-
ска цена. Те продават на себестой-
ност, като тяхната е много под на-
шата“, коментира Илия Проданов, 
зам.-председател на 
НАЗ и зърнопроизво-
дител от Бургаски ре-
гион. 4u

Стр. 9

По ЖъТВА

По закон

След ПуБликАция нА 
„ЧеРноМоРСки ФАР“: 
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МВР навърши 143 години, в Бургас 

Георги РУСИНОВ

Министерство на въ-
трешните работи навър-
ши 143 години. То е едно 
от първите министер-
ства, което започва ра-
бота още на 5 юли 1879 с 
указ на княз Александър 
I Батенберг. Първият ми-

нистър е Тодор Бурмов. 
ОДМВР-Бургас почете 
професионалния си 
празник пред сградата 
на дирекцията в морския 
град. Събраха се служи-
тели от цялата област. 

Официалните лица бя-
ха директорът на  
ОДМВР-Бургас старши 

комисар Калоян Калоя-
нов, областният управи-
тел Стойко Танков, за-
местник-кметът Краси-
мир Стойчев, командирът 
на флотилия „Бойни и 
спомагателни кораби” 
към Военно-морските си-
ли флотилен адмирал 
Велко Велков, ръководи-Но

ви
ни

Дона МИТЕВА

Това лято всички свикна-
ха да се търсят готвачи, 
сервитьори, камериерки и 
както се шегуват от бранша 
„Всичко, което мърда и има 
желание да работи – да се 
наема“. Затова прави впе-
чатление обява, оставаща 
валидна още поне десети-
на дни, която започва нази-
дателно: „Първо прочети 
внимателно докрай и ако 
наистина отговаряш на го-
дините и условията, тогава 
се обади“ и не става дума 
за готвач или барман, а за 
шофьор и „Обявата важи 
само за мъже“.

„С предимство са канди-
дати от област Бургас! Ако 
не отговаряш на условията, 
изобщо не си навличай 
грях на душата. Абсолютно 
много държа на годините.“

Търси истински работник, 
който не го е страх от рабо-
та. Не търси човек за ком-
пания или екскурзия“, пише 
в анонса. А мотото, което 
се предлага като стръв на 
кандидатите, е: „Истинска 
работа – добри пари!“.

„Моля, лъжци, крадци, ал-
кохолици, психопати,  
неопитни на пътя и с купени 
книжки да не се обаждат!

Мързеливи и безбожни 
хора да не се обаждат.

Хора, които не са сигур-
ни в себе си и идват с дру-
ги цели и намерения, изоб-
що да не звънят! Грехота е 
от Господ!

Да не забравяме, че 
всичко се връща на този 
свят. Който се подиграва с 
мен и колата ми – греха си 
е негов!“

Работодателят описва 
себе си така: „Стабилен и 
вярващ родопчанин (мю-
сюлманин) на 43 г. търси 
личен шофьор, с валидна 
шофьорска книжка, задъл-
жително между 20 и 35 го-
дини, но не повече, за пъту-
ване из цялата страна с не-
гов личен автомобил „VW 
Пасат 4, 1.9 TDI“ и BMW 318, 
2.8.“

Плащането е 80 лв./ден, а 
парите се дават всяка ве-
чер. Осигурена е храна и 
нощувки в хотелите. Работи 
се 7 дни, на 8-ия ден се по-
чива.

Нестандартният работо-
дател предупреждава бъ-
дещия си шофьор, че не 
всяка вечер ще се прибира 
вкъщи.

Интервюто и пробното 
шофиране се провеждат в 
Бургас.

Мъж от Пазарджик избра ортопедията 
на УМБАЛ-Бургас за рядка операция

Почетоха паметта 
на униформените, 
загинали по 
време на работа

Родопчанин си търси 
личен шофьор

„Черноморски фар“

43-годишен мъж от Пазар-
джик избра ортопедията на УМ-
БАЛ-Бургас за извършването 
на рядка и трудна операция, ко-
ято се прави в единици болни-
ци в страната. Водещи при из-
бора били опитът на местните 
специалисти в прилагането на 
съвременни и модерни техники 
за операция на рамо и отзиви 
на пациенти, които са се леку-
вали тук. Преди да дойде в Бур-
гас, мъжът се е консултирал с 
лекари от София и Пловдив. 

Пациентът страда от рядко 
заболяване на кръвта – хронич-
на миелоидна левкeмия. Под-
държащото лечение на заболя-
ването има странични ефекти – 
отразява се върху кръвоснаб-
дяването. Кръвта не достига до 
хрущялите на ставите, не успя-
ва да ги снабдява добре с хра-
нителни вещества, причинява 

некроза и втвърдяване на хру-
щяла. Мъжът усеща болки и 
ограничение в движенията. 
„Усетих го внезапно – не мога 
да отворя вратата на колата, не 
мога да прегърна жена си, коя-
то седи на съседния стол, прос-
то ръката ми не стига дотам“, 
описва той. Търсенето на ре-
шение продължава около се-
дем месеца, докато негов род-
нина не му препоръчва д-р Сто-
ян Христов и ортопедията в  
УМБАЛ-Бургас.

„Операцията е рядка, в стра-
ната годишно се правят не по-
вече от 2-3, просто защото ряд-
ко се случва нещо подобно при 
млади пациенти. При операци-
ята се използва т.нар. ресър-
фейсинг имплант, който възста-
новява ставата. Такъв е подхо-
дът при млади хора, защото 
стремежът при тях е да се за-
пази по-голямата част от кост-
та, а не да се сменя цялата ста-

ва“, обясни д-р Стоян Христов, 
началник на отделението по 
ортопедия.

Случаят ще бъде описан и 
представен за научна публика-
ция. В Югоизточна България по-
добна имплантация досега не е 
правена. Операцията не е про-
дължителна, но изисква опит и 
умения, както и специален ин-
струментариум, който е прис-
тигнал от чужбина.

Ортопедично отделение на 
УМБАЛ-Бургас вече е утвърден 
център по хирургия на рамо. То 
е на трето място в страната по 
брой извършени операции със 
съвременната ривърс раменна 
ендопротеза, като първите две 
места заемат две софийски 
болници. Прилаганото модерно 
ендопротезиране на рамото 
позволява ранно постигане на 
желания функционален резул-
тат и удовлетвореност на паци-
ентите.

Георги РУСИНОВ

Само ден след публика-
цията на „Черноморски 
фар“, в която описахме 
проблемите на бежанци-
диабетици в Слънчев 
бряг, се намериха добри 
хора да дарят инсулин на 
нуждаещите се. Това зая-
ви адвокат Драгомир 
Ошавков, който сигнали-
зира до медията ни за ук-
раинците в тежко поло-
жение, които са настане-
ни в почивната база на 
Министерски съвет в ку-
рорта. 

Тодор Колев е бургаз-
лията, който е дарил 115 
единици инсулин и вече 
са доставени за ползва-
не от бежанците. Любо-
мир Бойчев пък е дарил 
инвалидна количка, стол 
и медицински консумати-
ви. Адвокат Ошавков бла-
годари чрез медията ни 
на отзовалите се. 

Още една добра новина 
след публикацията ни е, 
че и държавата се е са-
мосезирала и е команди-
ровала медицински екип, 

който да преглежда хора-
та, повечето от които са с 
хронични заболявания. 

Продължава да се търси 
личен лекар, който да по-
еме настанените украи-

нци за свои пациенти, тъй 
като рецепти може да им 
издава само джипи. 

Добри хора дариха  
инсулин на бедстващи украинци

Подобна интервенция се извършва 
за първи път в Югоизточна България

Областният управител Стойко Танков (вдясно) и 
старши комисар Калоян Калоянов поднесоха цветя в 
памет на загиналите



"ЧЕР НО МОР СкИ фАР" ЕАД 
Издател: 

Димитър Николов 

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

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

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

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

АДРЕС НА РЕДАкцИяТА:
Бургас, ул."Александровска" 

№ 69, ет.2 
"Чер но мор ски фар"

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

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

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Директорът на ОДМВР-
Бургас старши комисар 
Калоян Калоянов заяви, 
че служителите на дирек-
цията са се справили пер-
фектно с бежанската кри-
за.

„Натовареността на Об-
ластна дирекция започна 
още през месец март с 
пристигането на украин-
ските бежанци на наша 
територия. Колегите се 
справиха перфектно и в 
процесите на закрила, и 
по настаняване, както и с 
разкриване на престъ-
пления спрямо украин-
ските граждани“, заяви 
той пред журналисти след 
празника на полицията.

Вече сме в летен сезон. 
Това означава традици-
онно командировани по-
лицаи от страната и чуж-
бина по Черноморието. 

„И тази година имаме 
командировани служите-
ли, чиято обща бройка 
към момента е 138 служи-
тели от вътрешността на 
страната. Туризмът е ос-
новен поминък в нашия 
район и затова Минис-
терството ни подпомогна 
да командироваме още 
полицаи. Правим ежедне-
вен анализ и ако е необ-
ходимо, имаме готовност 
от нашата дирекция да 
подсилим районните уп-
равления по крайбрежие-

то. Уверявам ви, че сме 
създали много добра ор-
ганизация по обезпеча-
ване на летния сезон. 
Традиционно имаме ко-
мандировани полицаи от 
Чехия. Двама са в Район-
но управление – Примор-
ско. Още един чех е в Не-
себър, като там има и 
двама служители от Ру-
мъния“, посочи още стар-
ши комисар Калоянов.

Празника ОДМВР-Бур-
гас посрещна с удовлет-
ворение за свършеното 
от служителите на дирек-
цията, както и с отговор-
ност за всички предизви-
кателства, които им пред-
стоят.

Таксата на то
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отличиха дългогодишни служители
телят на Окръжна проку-
ратура – Бургас прокурор 
Георги Чинев, както и но-
вият началник на Бурга-
ската пожарна комисар 
Николай Николаев.

Областният управител 
поздрави служителите 
на ОДМВР-Бургас за 
професионализма им по 
време на бежанската 
вълна от украински граж-
дани. Според Танков то-
ва е било едно огромно 
предизвикателство, с ко-
ето униформените са се 
справили.

Заместник-кметът Кра-
симир Стойчев поздра-
ви по повод празника 
служителите и прочете 
поздравителния адрес 
от кмета Димитър Нико-
лов. В него се изтъкна 
отличната работа на бур-
гаската полиция. 

Флотилен адмирал 
Велко Велков поздрави 
„наборите“ си и им по-
жела още дълги години 
добра работа. Под „на-
бори“ той има предвид, 
че двете министерства 
са създадени в една и 
съща година – Военното 
и Вътрешното. Велков 
добави, че армията и по-

лицията са двата стълба, 
които крепят държавата. 

Прокурор Георги Чи-
нев също не спести пох-
валите си към бургаски-
те служители на МВР. 
Според него перфектна-
та работа на местните 
униформени във взаимо-
действие с Прокуратура-

та се дава за пример в 
национален мащаб.

След официалните ре-
чи последва и церемони-
ята по награждаване на 
заслужили служители на 
бургаската дирекция. 

За дългогодишната си 
работа в службата отли-
чени бяха комисар Недел-

чо Рачев, постовите поли-
цаи с по 31 години стаж 
Петър Велев и Иван Бра-
танов, както и гласът на 
бургаската полиция Цве-
телина Рандева. За отлич-
на работа през изминала-
та година награден беше 
Николай Ангелов, начал-
ник на група в отдел „Кри-

минална полиция“. Стар-
ши комисар Калоянов на-
гради отличените. 

След официалната це-
ремония по награждава-
не бяха поднесени венци 
и цветя пред паметника 
на загиналите по време 
на работа служители на 
МВР.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” АД

Уведомява клиентите си, че с Решение № Ц18 от 01.07.2022 г. 
Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 юли 
2022 г., утвърди за “Топлофикация  Бургас” АД еднокомпонентна 
цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без 
ДДС)  94.93 лв./МВтч .

Въз основа на горепосоченото решение на КЕВР “Топлофикация 
 Бургас” АД обявява, че считано от 1 юли 2022 г. ще прилага ед
нокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител горе
ща вода (без ДДС)  94.93 лв./МВтч .

ОБЯВА

Община Руен кани всички заинтересовани лица – 
1) Бизнеса  малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители,
2) Неправителствен сектор  читалища, НПО, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД 

и други формални и неформални граждански структури, клубове на пенсионера, занаятчии, предпри
емачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, и др. от територията на об
щина Руен 

на ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
за създаване на местно партньорство за кандидатстване за проект за финансиране по подмярка 

19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014  2020 г. и изготвяне на Стратегия за Во
дено от Общностите Местно Развитие /СВОМР/ 

Срещата  ще се проведе на 12.07.2022 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на с. Руен.

за РЕКЛаМа 
056 82 54 35, 0878 424 698

кРИМИ

файтонджия 
блъсна 
софиянка в 
Созопол

47-годишен бургазлия 
е причинил катастрофа 
в Созопол, съобщиха от 
пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. На кръсто-
вището на улиците 
„Ропотамо“ и „Велека“ 
файтон, управляван от 
него, губи контрол, като 
предната му лява гума 
се качва върху дървен 
подиум на заведение за 
бързо хранене и блъска 
пейката, на която седи 
23-годишна софиянка, 
която със сътресение на 
мозъка, без опасност за 
живота, е настанена за 
наблюдение в УМБАЛ – 
Бургас. Файтонджията 
отказал да бъде тестван 
за употреба на алкохол. 
Работата по случая про-
дължава.

Велосипедист 
пострада 
сериозно след 
удар в дърво

29-годишен бургазлия 
пострада сериозно в 
катастрофа, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. В бурга-
ския парк „Света 
Троица“, срещу „Централ 
парк офис“, до булевард 
„Даме Груев“, мъжът 
извършва десен завой 
за навлизане в парка с 
несъобразена с релефа 
на пътя скорост и самос-
тоятелно катастрофира, 
блъскайки се в крайпът-
но дърво. От инцидента 
бургазлията е с тежка 
черепно-мозъчна трав-
ма, в кома и е настанен 
за лечение в отделение 
„Реанимация“ на УМБАЛ 
– Бургас. 

Спипаха 
пловдивчанин 
с трева в 
Приморско

38-годишен пловдив-
чанин е заловен с нарко-
тици в Приморско, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Той е спрян 
за проверка с автомоби-
ла си „БМВ 3“ от служи-
тел на Районно управле-
ние – Приморско и отка-
зал да бъде тестван за 
употреба на наркотици. 
При извършеното пре-
търсване в купето на 
автомобила в раница е 
открит найлонов плик 
със суха зелена тревна 
маса с тегло около 7 
грама. Работата по слу-
чая продължава.

Старши комисар Калоян Калоянов:

Справихме се перфектно 
с бежанската криза

Комисар Неделчо Рачев (вляво) е сред наградени-
те от старши комисар Калоян Калоянов (вдясно)

Грамота получи и гласът на бургаската полиция – 
Цветелина Рандева



Дона МИТЕВА

България е залята от ук-
раинско зърно, аларми-
рат фермерите. В момента, 
в който у нас с пълна сила 
тече жътвената кампания, 
камиони внасят евтино зър-
но през Румъния, алармира-
ха от Националната асоци-
ация на зърнопроизводите-
лите. „Оформя се „перфект-
ната буря“ за българските 
зърнопроизводители – ни-
ски изкупни цени, ниски до-
биви и висока себестойност 
на продукцията“, предупреж-
дават от Националната асо-
циация на зърнопроизводи-
телите.

„Страната ни е залята в 
момента с евтини цареви-
ца, слънчоглед, ечемик от 
Украйна. Само пшеница не 
съм сигурен дали са започ-
нали да внасят, но скоро и 
това ще стане. Нямам идея 
точно как се случва това, 
само съм сигурен, че се пра-
ви от частни лица. В момента 
украинското зърно е на мно-
го ниска цена. Те продават 
на себестойност, като тях-
ната е много под нашата“, 
коментира Илия Проданов, 
зам.-председател на НАЗ 
и зърнопроизводител от 
Бургаски регион. 

По негови думи в Добричко 
фабриките за производство 
на олио купуват изцяло ук-
раински слънчоглед под 1000 
лева за тон. На българския 
пазар себестойността е 1300 
- 1500 лева за тон. Онези на-
шенски земеделци, които са 
задържали и не са си прода-
ли слънчогледа, сега вече ня-
мат никакъв шанс да напра-
вят това.

В тази връзка от НАЗ из-
пратиха писмо до правител-
ството в оставка - конкрет-
но до финансовия министър 
Асен Василев, министъра на 
земеделието Иван Иванов 
във връзка с този внос на 
зърнени и маслодайни кул-
тури от Украйна. В него се 
казва:

„Вследствие приемане-
то на 24 май 2022 година 
Регламент за временна ли-
берализация на търговията с 
Украйна, Националната асо-
циация на зърнопроизводи-
телите сигнализира за реди-
ца негативни обстоятелства 
и последици:

1. Вносът на слънчоглед, 
пшеница, ечемик и цареви-
ца от Украйна е в невижда-
ни до момента за страна-
та обеми;

2. Вносът на зърнени и 
маслодайни култури не е с 
цел транзитно преминаване 
през територията на страна-
та и достигане до страните 
членки на ЕС, които са нетен 
вносител на тези култури, а 
напротив, тези селскосто-
пански култури са реализи-
рани на българския пазар;

3. Украинските слънчо-
глед, пшеница, ечемик и ца-
ревица са изкупувани от 
българските преработвате-
ли и търговци на непазарни 

цени, които са далече под 
себестойността на българ-
ската зърнена и маслодай-
на продукция;

4. В разгара на жътвата 
местният пазар на зърнени и 
маслодайни култури се задо-
волява от украинското зър-
но, свивайки по този начин 
пазара за българското зър-
но, както по отношение на 
изкупни цени, така и по отно-
шение на търсени обеми;

5. В момента българската 
рапица не може да бъде ре-
ализирана в страната, тъй 
като търговците очакват да 
закупят евтина рапица внос 
от Украйна.

6. Украинските зърнени и 
маслодайни култури не отго-
варят на високите изисква-
ния на фитосанитарния кон-
трол на ЕС, като същевре-
менно внасяното зърно и 
слънчоглед са със силно за-
нижено качество.

По думите на Илия 
Проданов качеството на бъл-
гарското зърно е далеч по-
високо, защото не се пръс-
ка със забранени в Европа 
препарати.

„В Украйна онези препа-
рати, които не се използват 
в ЕС, са позволени и реал-
но това зърно, което влиза в 
България, никой не може да 
гарантира дали няма да бъде 
продадено като българско. И 
утре да бъдем обвинени, че 
продаваме замърсено зър-
но“, коментира зърнопроиз-
водителят, изказвайки съм-
нение, че като цяло качест-
вото на зърното, което вли-
за от Украйна, е много ниско. 
Но дори и да бъде използва-
но на родния пазар, отново 
става дума за качество.

Още преди изпращане-
то на писмото до правител-
ството в оставка, министър 
Иванов е бил запознат с про-
блема, по време на официал-
ното откриване на жътвената 
кампания, което се състоя в 
Старозагорско.

За бургаския зърнопроиз-

водител най-ва-
жното е вносното 
зърно от Украйна 
да бъде подложено 
на фитосанитарен 
контрол: „Никой не 
следи за това. Зърното 
влиза с камиони през 
страна, членка на ЕС – 
Румъния, и никой не го про-
верява“.

По негови думи: „Образува 
се перфектната буря – ниски 
цени, никакво търсене на 
зърно, защото пазарът ще е 
залят, а ние сме с много ви-
сока себестойност“.

Например: себестойност-
та на един килограм българ-
ска пшеница излиза около 
0.70 лв. В момента търговци-
те не дават и 60 стотинки.

„Ще се вкара евтина пше-
ница от Украйна и ние ще се 
чудим какво да правим на-
шата“, заключава зърноп-
роизводителят. И е катего-
ричен, че това ще доведе 
до сигурни фалити на бъл-
гарските земеделски произ-
водители.

Чрез писмото от НАЗ на-
стояват: „Уважаеми госпо-
да министри, НАЗ апели-
ра за завишаване на кон-
трола и проверките от стра-
на на Агенция „Митници“ и 
БАБХ по отношение на ук-
раинския внос на храни-
телни суровини, както и за 
предприемане на всякакви 
възможни мерки от страна 
на отговорните институции 
за предотвратяване на над-
висващата криза в сектор 
„Зърнопроизводство“.

„Ние не можем да внася-
ме евтини торове от Русия и 
Беларус, украинците си про-
извеждат евтини. Заради 
спрения внос, който имаха, 
складовете им са заринати 
със зърно, а кампанията при 
тях започва до двадесетина 
дни и няма какво да го пра-
вят – трябват им складовете 
и го продават на ниска цена. 
Просто да се отърват от него 
и да си приберат новата ре-

колта, която идва буквално 
след месец“, обяснява ситуа-
цията с отприщването на ев-
тиния внос Проданов.

Българските складове на 
търговците също са пълни, 
защото и те не са успели да 
изнесат физически пет ми-
лиона тона, които други го-
дини се продават принцип-
но в чужбина. 

„Ако сега се внесат, да ка-
жем, и два милиона тона ук-
раинска пшеница, ще сто-
им поне две години със ста-
ро зърно. В момента жънем, 
складовете на всички са пъл-
ни. Пазарът е нула. Откакто 
сме почнали жътвата, вече 
повече от десет дена, ня-
мам нито едно обаждане за 
зърно. Никой не е търсил да 
купи. Друга година ни запал-

ват телефоните, идват, взе-
мат проби, за да се ориенти-
рат къде какво е качеството, 
а сега пълно мъртвило – нито 
за пшеница, нито за ечемик. 
За нищо“, рисува обезпоко-
ителната картина Проданов. 
Той е убеден, че ако ситуа-
цията продължи още два-три 
месеца, българските зърноп-
роизводители ще продават 
на загуба.

За хората, които произ-

веждат хляба на страната, се 
вещае съдбата на зеленчу-
копроизводителите и овоща-
рите. След дъмпинговия внос 
и фалитите, ще дойде момен-
тът да се търси кой ще про-
извежда пшеница. Или как-
то внасяме всякакви плодо-
ве и зеленчуци, ще тръгнем 
да го правим и със зърното. 
А да не забравяме, че голя-
ма част от него се произвеж-
да в Бургаски регион.

Чф4 Тема на деня5-7 ЮЛИ 2022

Внос на украинско зърно бута 
нашенци към фалити

Нулевата ставка на ДДС-
то за хляба, която бе гласу-
вана от парламента, хвър-
ли в дълбоки размисли и 
притеснения производи-
телите на хляб. Никой не 
знае какво да прави. Тези, 
които са на светло, истин-
ски се притесниха, а оне-
зи, които са в сивия сек-
тор, на тях никога не им е 
пукало от нищо.

„За мене това е чисто по-
литическо решение, което 
по никакъв начин не е об-
съждано с браншовите ор-
ганизации. Питам се какво 
означава бяло брашно, ами 
то черно няма. Има различ-
ни видове брашно. Хлябът 
– да, бял е, но и той е раз-
лични видове. Седим и се 
чудим с колегите какво оз-
начава решението“, каз-
ва един от стоящите мно-
го стабилно на пазара на 
хляб в региона - Димитър 
Людиев. 

По негови думи със си-
гурност трябва да се из-
чака решенията да бъдат 
публикувани в „Държавен 
вестник“. Освен това към 
тях трябва да бъдат напра-
вени и конкретни указания. 

„Значи, ако се каже хляб 
или брашно, произведено 
по БДС. Или пък съдържащ 
еди-колко си процента се-
мена – това за нас вече е 
конкретика, по която може 
да се коментира и евенту-
ално да се работи.

Освен това трябва да 
получим указания и от 
Националната агенция по 
приходите – тази нулева 
ставка как ще се отчита. 
Лошото е, че никой не е пи-
тал хората от бранша, а ня-

какви чиновници са напи-
сали едни текстове“, каз-
ва Людиев и дава пример, 
че всеки ден цените на раз-
личните видове брашна са 
различни. От няколко дни 
е поскъпнало с 5% ръже-
ното брашно. 

Неговите притеснения са 
свързани и с това, че се 
очаква цената на родната 
пшеница от новата рекол-
та да е много висока, кое-
то отново ще се отрази на 
производството.

Хлебопроизводителите са 
в ступор заради ДДС-то

Страната ни залята от евтини ечемик, царевица, 
слънчоглед без никакъв фитосанитарен контрол

8000 Бургас, ул.”Кавала” № 39, тел.: Директор: 056/ 54 94 50, e-mail: smu_bs@yahoo.com www.numsiburgas.com 

О Б Я В А
НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров – Бургас, на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната соб-

ственост и във връзка със Заповед № РД-12-372/ 27.06.2022 г, открива процедура по провеждане на 
търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на:  Павилион- 30 кв.м

Павилионът се намира на адрес гр. Бургас - 8000, ул.”Кавала” № 39
Тръжната документация и условия за провеждане на търга е публикувана на сайта на училището  

https://www.numsiburgas.com/  в секция „Профил на купувача“.
За допълнителна информация:  г-жа  Румяна Митева - домакин, на следният телефон:  

0879533669

Национално училище за музикално и сценично 
изкуство „Проф. Панчо Владигеров“

Димитър Людиев

Илия Проданов



На 27 юни 2022 г, в Заседа-
телната зала на Община Ай-
тос се проведе работна сре-
ща, на която бяха предста-
вени резултатите по проект 
„Европейска гаранция за 
детето“, изпълняван в парт-
ньорство от Община Айтос 
и УНИЦЕФ България. 

Община Айтос е сред об-
щините, които изпълняват 
дейности по Компонент 3 
на проекта: Предоставяне 
на висококачествени услу-
ги за приобщаващо преду-
чилищно образование за 
деца с увреждания и деца 
с обучителни трудности в 
ДГ „Пролет“ и ДГ „Здравец“ 
и техните филиали в населе-
ните места.  

Целта на проекта е да 
бъдат подобрени условия-
та на живот и да се разши-
ри достъпът до и използва-
нето на интегрирани услуги 
за деца от семейства в уяз-
вимо положение. Дейност-
ите по проекта в гр. Айтос 
са в рамките на Компонент 
3 „Предоставяне на високо-
качествени услуги за при-
общаващо предучилищно 
образование за деца с ув-
реждания и деца с обучи-
телни трудности“. Целева 
група по проекта са децата 
от ДГ „Пролет“ гр. Айтос  и 
филиали с. Поляново и с. 
Карагеоргиево и ДГ „Здра-
вец“ гр. Айтос и филиал в 
с. Караново, с фокус върху 
децата с увреждания и спе-
циални образователни по-
требности.

Екипът, който работи по 
проекта в подкрепа на про-
цеса на приобщаващо обра-
зование в двете детски гра-
дини, включва мултидисци-
плинарен екип от психолог, 
логопед и ресурсен учител - 
Недялка Попова, Костадин-
ка Караатанасова и Стефка 
Богацевска /назначени на 
пълен работен ден  за две-
те ДГ/, двама координато-
ри на ниво детска гради-
на – г-жа Емилия Митева /
директор на ДГ „Пролет“/ 
и г-жа Мима Лавчиева /ди-
ректор на ДГ „Здравец“, ко-
ординатор на ниво община - 
Мария Костова и счетоводи-
тел – Мая Йорданова.

В заключителната работ-
на среща в Айтос участие 
взеха екипът, който изпъл-
нява проекта в Община Ай-

тос, Мария Янкова – експерт 
„Образование“ УНИЦЕФ 
България, Надежда Ивано-
ва – Координатор обучение 
по приобщаващо образова-
ние, проект „Европейска га-
ранция за детето“, Милена 
Маринова - експерт ранна 
детска интервенция и при-
общаващо образование по 
проект „Европейска гаран-
ция за детето“, г-н Диньо 
Динев – доскорошен дирек-
тор на Дирекция „КОВЗС“ 
Община Айтос, взел актив-
но участие в стартирането 
на проекта „Европейска га-
ранция за детето“ в общи-

на Айтос. Домакин на сре-
щата беше г-н Васил Едрев 
- кмет на община Айтос, без 
чиято изключителна подкре-
па този проекта не би могъл 
да се реализира. 

 Форумът беше открит от 
кмета Васил Едрев, който 
поздрави екипа за работа-
та по проекта и посочи пол-
зите от иновативните подхо-
ди по програмата на УНИ-
ЦЕФ за децата и специали-
стите. Кметът изрази воля-
та на Общината да гаранти-
ра устойчивост на резулта-
тите по проекта и да продъл-
жи работата в подкрепа на 
процеса на приобщаващо 
образование и в останалите 
детски градини на територи-
ята на общината по различ-
ни програми и проекти.

Екипът представи изпъл-
нението на планираните 
дейности „на терен“ в две-
те детски градини и три те-
хни филиала в селата. Из-
вършено е изследване на 
децата, за да бъде устано-
вено, кои от тях имат нужда 
от подкрепа. Екип от психо-
лог, логопед и ресурсен учи-
тел разработваше и прила-

гаше различни инструмен-
ти, в отговор на идентифи-
цираните нужди: дейности 
свързани с потребностите 
на децата от двигателна ак-
тивност в моментни затруд-
нения при концентрация на 
вниманието; от ограниче-
ния на външни въздействия 
и фактори, които ги разсей-
ват; от по-лесно ориентира-
не в пространството, раз-
познаване на цветове, зву-
ци, форми и др. за по-пъл-
ноценно включване в педа-
гогическо взаимодействие. 
Функционирането на екип от 
специалисти на място в дет-
ските градини даде възмож-
ност на децата от двете гра-
дини и филиалите и техните 
семейства да се възползват 
от ефективни и качествени 
услуги за приобщаващо об-
разование, подобри усло-
вията работа на педагоги-
ческия и непедагогическия 
персонал в учебните заве-
дения, който трябва да рабо-
ти с всички деца в групата и 
някои родители, които имат 
трудности да приемат дефи-
цитите на своите деца.

В рамките на проект „Ев-
ропейска гаранция за дете-
то“ бяха изработени и реа-
лизирани мини проекти за 
всяка група в детските гра-
дини и филиалите, насоче-
ни към подобряване на ма-
териалните условия и из-
граждане на подкрепяща 
среда, съгласувани с педа-
гогическите специалисти по 
групи и директорите на дет-
ските градини.

Успешно реализирани са 
идеите на екипа, относно 
подкрепящата среда в ДГ 
„Пролет“, ДГ „Здравец“ и 
филиалите им в с. Карагеор-
гиево, с. Поляново и с. Кара-
ново - „Бял кът“, „Двигател-
на пътечка“, „Тих кът“; ви-
зуализиране на средата за 

подпомагане на децата, раз-
витие на тактилните усеща-
ния, усвояване на простран-
ствените и времеви отноше-
ния, изработване на пома-
гала от естествени матери-
али, сензорни материали, 
визуализация, артикулация 
и двигателни упражнения, 
упражнения за развитие на 
фината моторика и коорди-
нация на движенията.

Важна част от проекта 
бяха обученията и взаимо-
действието на специалисти-
те с екипите на детските гра-
дини и експерти от РЦПП-
ПО. По време на изпълне-
ние на проекта бяха прове-
дени следните обучения:

– Осмисляне на различия-
та – обучени 29 педагози

Развитие на интервенции 
в подкрепа на децата със 
специални потребности  - 
обучени 29 педагози

– Изграждане на подкре-
пяща и благоприятна сре-
да в детската градина – 30 
педагози

– Помощни средства за 
алтернативна и допълваща 
комуникация – 16 педагози

– Скрининг тест за иден-
тифициране на деца в риск 
от затруднения в развити-
ето (БАН) – обучени 11 пе-
дагози

– Целеви модули за учите-
ли на групи с деца със спе-
циални нужди, в който бяха 
засегнати темите - Интелек-
туални затруднения. Специ-
фични затруднения на спо-
собността за учене. Наруше-
ния на писмената реч; Емо-
ционални и поведенчески 
разстройства /Опозицион-
но разстройство. Дефицит 
на вниманието и хиперак-
тивност. Поведенческо раз-
стройство/; Надарени деца - 
проблеми в развитието; Фи-
зически затруднения и сен-
зорни увреждания; Разви-
тийни разстройства - Аути-
зъм и Синдром на Аспергер 
– обучени 27 преподаватели 
по всичките теми.

През 2021 г., осем специ-
алисти получиха покана за 
споделяне на добри рактики 
от Фондация „Карин дом“ - 
организация с водеща роля 
в предоставянето на профе-
сионални услуги за деца със 
специални нужди и техните 
семейства, която годишно 
подкрепя над 300 деца и се-
мейства и обучава над 1200 
специалисти. Специалисти-
те посетиха „Карин дом“ в 
гр. Варна, където бяха за-
познати с най-съвременни-
те методи за работа с деца 
със специални нужди и тех-
ните семейства.  

Специалистите на „Карин 
дом“ проведоха по една гру-
пова супервизия. Педагоги-
ческите специалисти бяха 
консултирани от Димана Ми-
тева-Найденова – психолог 
и обучител в „Карин дом“, 
Веселина Тинчева – специ-
алист социални дейности и 
Андреас Андреу – кинезите-
рапевт и ерготерапевт. 
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Достъп до качествени услуги 
за приобщаващо 
предучилищно образование

Продължава на стр. 2



С красиво бебе лам-
че посрещна изгрева на 1 
юли 2022 г. зоопаркът в Ай-
тос. Бебето се роди с пър-
вите лъчи на слънцето, по-
късно ще стане ясно ка-
къв е полът му, затова още 
няма име.

"Не искам часове след 
раждането да го стреси-
рам, предполагам, че е 
момче. Категорично ще 
знаем отговора в начало-
то на следващата седмица" 
казва управителят Росица 
Златева. Бебето няма име, 
но вече припка в простор-
ната ламска екоклетка, 
видя обективът на НП.

Заслугата за появата на 
младенеца е на мама лама, 
която се казва Мария, тат-
кото е Вальо, тук е времен-
но по договор от зоопарка 
в Хасково. Точно преди година 
се роди първото бебе на двой-
ката - щерката Мила.

Айтоската фамилия лами е 
вече четиричленна. Сутринта 
на 1 юли всички мноогократ-
но обиколиха заграждението 

- вероятно, за да покажат ра-
достта си от появата на новия 
член на семейството.

Вижте снимки от първата 
фотосесия на палавия малчу-
ган, в деня на неговото раж-
дане.

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 
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С бебе ламче посрещна изгрева 

на 1 юли Зоопарк-Айтос

На редовно заседание на 
29 юни т.г. Общинският съ-
вет избра представители 
на община Айтос в Съве-
та на директорите на „Ин-
дустриален и бизнес парк-
Айтос“ АД.  Това се случи, 
след като на заседанието 
на 30 май т.г. Съветът от-
мени свое решение за из-
бора на представители и 
отложи разглеждането на 
точката за следващо за-
седание.

Причината за отмяна на 
решението е, че дружество-
то е с общинско участие, а 
предложените за предста-
вители общински съветни-
ци биха попаднали в "хипо-
тезата на несъвместимост", 
съгласно нормата на чл.30, 
ал.4, т.9 от ЗМСМА, уточ-
ни председателят на ОбС 

- Айтос Красимир Енчев. 
"Повод за отлагане на раз-
глеждането на предложе-
нието беше невъзможност-
та да предложим нови име-
на за Съвета на директори-
те в дружеството в рамките 
на същото заседание", каза 
още Енчев.

След направени консул-
тации с политически пред-
ставените групи в Общин-
ския съвет, на юнското за-
седание председателят 
предложи трима предста-
вители на община Айтос в 
Съвета на директорите на 
„Индустриален и бизнес 
парк- Айтос“ АД - Георги 
Димитров Николов, Айнур 
Ремзи Хайрула и Николай 
Христов Димитров. Предло-
жението беше прието.

НП

Педагозите и екипът, из-
пълняващ проект „Европей-
ска гаранция за детето“ бяха 
супервизирани по конкретни 
случаи на деца от детската 
градина, които не са на ре-
сурсно подпомагане. Те бяха 
насочени и подкрепени в ра-
ботата по срещаните затруд-
нения с децата и родителите 
им. В проведените суперви-
зии участие взеха 20 педаго-
гически специалисти.

Работейки с мисъл и идея, 
как да достигнат до най-мно-
го деца и родители, специ-
алистите по проекта отно-

во достигнаха до идеята, че 
родителите са ключът към 
успешното развитие на де-
цата. Често родителите са 
несигурни, незнаещи, обър-
кани, неприемащи, „невиж-
дащи“ затрудненията и де-
фицитите на своите деца. С 
идеята да ги подпомогнат и 
стимулират да подпомогнат 
децата си, екипът специали-
сти разработи и раздаде на 
всички родители информа-
ционна брошура, в която са 
описани етапите на разви-
тие на децата по години, ми-
нималните умения за всеки 
период и към кого могат да 
се обърнат за консултация, 
когато те са готови да мислят 

и работят с децата си. За съ-
жаление, поради пандемич-
ната обстановка, една част 
от заложените дейности по 
проекта, а именно „Работил-
ница за родители“ не успя да 
се реализира, но бяха създа-
дени страници в социални 
мрежа, в която се качваха 
полезни материали от спе-
циалистите по теми свърза-
ни с психо-емоционално и 
физическо развитие на де-
цата. Там родителите биха 
могли в група или индиви-
дуално да потърсят мнение, 
съвет, насока за своето дете 
от психолога, логопеда и ре-
сурсния учител работещи по 
проекта. Имаме уверението 

на тези специалисти, че и от-
въд приключването на про-
ектния период, тези стра-
нички ще бъдат активни и 
там те ще продължават да 
бъдат съветници на родите-
лите имащи нужда от съвет 
и подкрепа.

Пилотните дейности по 
проект „Европейска гаран-
ция за детето“ се изпълня-
ват в 10 общини на терито-
рията на три области – Бур-
гас, Сливен и Стара Заго-
ра и обхващат над 6500 деца 
и родители и близо 600 спе-
циалисти от различни секто-
ри. През 2021 г. Европейска-
та комисия взе изключител-
но важното решение - „Ев-
ропейска гаранция за дете-
то“ да бъде не просто про-
грама, а политика на ЕС.

Информацията и въз-
гледите в тази публикация 
е на авторите и не отразя-
ват официална позиция на 
Европейския съюз. Инсти-
туциите и органите на Ев-
ропейския съюз или лице, 
действащо от тяхно име, 
не могат да поемат отго-
ворност за начина, по кой-
то се използва информа-
цията, която се съдържа 
в този материал.
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Вапцаровци на XXII Педагогически 
форум в Албена

„Човешките ценности и виртуалните 
предизвикателства пред образование-
то“ - това беше темата на XXII Педагоги-
чески форум, организиран от Департа-
мента за информация и повишаване ква-
лификацията на учителите при Тракий-
ски университет - Стара Загора, в който 
участваха и педагози от СУ "Никола Ва-
пцаров" - Айтос. 

Събитието се проведе на 24 - 26 юни 
2022 г. в курортен комплекс Албена. Пред-
ставители на айтоското училище бяха пре-
подавателите Станка Миткова, Сияйна 
Иванова, Радка Янева, Гюлсюм Феимо-
ва и Светла Калинова. Форумът беше с 
международно участие. 

Преподавателите от СУ „Никола Вапца-
ров" участваха във всички тематични се-
сии. Станка Миткова, учител в начален 
етап е особено впечатлена от Работил-
ница на открито „Фолклорът в училище и 
детската градина – един различен начин 
да предадем на децата любовта към бъл-
гарските народни песни и танци“ с лекто-
ри доц. д-р Галя Петрова-Киркова, ДЕСП в 
АМТИИ „Проф. А. Диамандиев” – Пловдив 

и доц. д-р Д. Донев, ДИПКУ от Тракийски 
университет – Стара Загора. "Бяха пред-
ставени интересни идеи и добър опит, ко-
ито чудесно могат да хармонират с опи-
та и практиките на нашето училище. Се-
сията на тема „Човешки ценности и вир-
туални предизвикателства: Защо е необ-

ходимо да насърчаваме интелигентност-
та в контекста на виртуално развитие и 
изкуствен интелект“ проведе д-р Пеги Пе-
лонес – президент на Американската учи-
лищна общност в Атина, Гърция. Сесията 
„Дигитализация на образованието – въз-
можности и предизвикателства“ беше с 
лектор доц. д-р Елизабет Лазару, Поли-
технически университет – Букурещ, Ру-
мъния. „С Roby през STEAM срещу учи-
лищното насилие“ беше с водещ Боян Ва-
силев, а „Приятели на образованието“ с 
водещи от Северна Македония. Кръглата 
маса на тема „Социално и емоционално 
учене“ беше модерирана от проф. д-р Кар-
мел Чафай, Университет в Малта. д-р Ва-
лерия Кавиони, университет Милано-Би-
кока, Италия", разказва още Миткова.

Преподавателите от СУ "Никола Вапца-
ров" имаха изключителната възможност 
да представят свои педагогически прак-
тики и да обменят опит и професионални 
идеи с действащи свои колеги и експер-
ти от страната и чужбина.

В самия край на м. юни посещението на уче-
ниците от Iа и Iб иновативни класове в СУ "Нико-
ла Вапцаров" -- Айтос, във ферма Biotiful на прак-
тика затвори цикъла от теми, които първокласни-
ците изучаваха през годината в часовете по ро-
ден край.

Във фермата, като с машина на времето, деца-
та се върнаха към онова далечно и непознато за 
тях време, в което всяка тревичка, всяка живин-
ка е била ценена като необходима и важна, за да 
ги има вкусните дарове на природата - плодовете 
и зеленчуците на трапезата ни.

Като в голяма класна стая на открито децата от-
криваха мъдростта, която крие всяко семенце, все-
ки стрък. Освен спомена за един прекрасен ден, 
дъха на ароматен чай и саксийката със собствено-
ръчно посято семенце, малките вапцаровци отне-
соха у дома идеята, че от всички нас зависи с обич 
и мъдрост да направим света по-красив.

Първолаци 
на терен

Избраха представители на 
община Айтос в Съвета на 

директорите на „ИБП-Айтос“ АД



От 27 до 29 юни 2022 го-
дина СУ „Никола Й. Вапца-
ров“ домакинства краткосроч-
на дейност за учене и пре-
подаване по проект 2020-1-
PL01-KA229-081947_3 „Creating 
inclusive learning environment 
for students with special needs“. 
Темата на дейността е „Изку-
ство“, а акцентът беше върху 
ролята на изкуствата в работа-
та с ученици с обучителни за-
труднения и специални обра-
зователни потребности. Общо 
шестима педагогически специ-
алисти от училищата партньо-
ри участваха в обмена – от 
Полша Агата Худжицка и Ян 
Ямроз, от Гърция - Николаос 
Портесис и Елени Мигалиу и 
от Италия - Роза Мадалена и 
Анна Ди Пиеро.

Програмата на дейността 
беше изключително наситена 
– четири открити урока, една 
академична среща, срещи със 
заинтересовани страни, посе-
щения на културни и историче-
ски обекти.

На 27 юни 2022 година госту-
ващите учители бяха посрещ-
нати в училището и след крат-
ка обиколка наблюдаваха урок 
по информационни техноло-
гии, насочен към ученици с 
обучителни затруднения. Уро-
кът беше проведен от учите-
ля по ИТ Мария Филипова и 
включваше онагледяване с из-
ползване на съвременни тех-
нически средства, дидактиче-
ски игри и ролева игра. Пос-
ледва посещение на Музея на 
солта в Поморие, чиято цел 
беше подготовка на гостите 
за един от следващите уроци 

за наблюдение. Интерес пре-
дизвика посещението на ста-
рия Несебър, който е в списъ-
ка на ЮНЕСКО. Там учителите 
се запознаха с архитектурни и 
художествени образци, които 
може да се ползват като при-
мери в часовете по различни 
предмети, както за онагледя-
ване, така и за проследяване 
на взаимовръзки и зависимо-
сти. Беше отделено време и за 

споделяне на опит.
Вторият ден започна с крат-

ка работна среща с ресурсни-
те учители в СУ „Никола Й. Ва-
пцаров“ Росица Дохнева-Би-
делева и Веска Ценова. Бяха 
обсъдени методите на рабо-
та с учениците със СОП и от-
кроени по-съществените раз-
личия в организацията на ра-
бота. След срещата беше про-
веден открит урок от Златена 
Тодорова, учител по българ-
ски език и литература и Фа-
тме Иляз, учител по изобра-
зително изкуство. Урокът беше 
върху произведението на Иван 
Вазов „Отечество любезно, 
как хубаво си ти!“ и съдържа-
ше както работа върху текста, 
така и представяне на самос-
тоятелната работа на ученици-
те по метода „Обърната клас-
на стая“. 

В същия ден беше предвиде-
но посещение на Жеравна, а в 
Медвен беше проведена сре-
ща с доц. д-р. Смилена Смил-
кова на тема „Изкуството като 
средство за повишаване на 
ангажираността и мотивация-
та на учениците със специални 
потребности и обучителни за-
труднения“. Срещата продъл-
жи повече от два часа както с 
изложение на доц. Смилкова 
и с дискусия.

Третият ден започна с два 
урока – „Лингвогеография – 
демография и редки езици“ 
и „Солта – химия и простран-
ство“. Урокът „Лингвогеогра-
фия“ проведоха учителите 
Маргарита Стратиева (геогра-

фия и икономика) и Здравко 
Димов (английски език). Чрез 
дейности за работа с контур-
на карта, проучване в интер-
нет, работа със статистическа 
информация, видеоматериал 
и дискусия учениците откриха 
някои основни закономернос-
ти в демографията и разпрос-
транението на езиците и за-
почнаха да откриват отговора 
на въпроса: Защо и днес при 
всичките технологии има ези-
ци, които изчезват или се гово-
рят от малка група хора. 

Урокът „Солта – химия и 
пространство“ беше воден от 
учителя по химия Сибила Пи-
личева и от Здравко Димов. 
Целта - да бъде проследен пъ-

тят на солта в два аспекта – хи-
мичен и географски. Чрез об-
зор на алкалната група и свой-
ствата на натрия и неговото 
съединение с хлора, ученици-
те стигнаха до няколко осно-
вополагащи извода. Проведо-
ха и експеримент за установя-
ване на протичането на реак-
ция на натриево съединение с 
киселина. С Гугъл карти, кон-
турна карта и визуален мате-
риал, учениците проследиха 
пътя на солта чрез нейния ге-
незис в геоложката история на 
Европа и съвременния морски 
солодобив. 

Последва среща с Анаста-
сия Даутева и нейния екип в 
Дневния център за деца с ув-
реждания, където на гостува-
щите учители беше показана 
материалната база и бяха раз-
яснени процедурите за работа, 
използваните методи и ползи-
те от дейността на Центъра за 
потребителите.

Програмата  включваше 
и посещение на стария град 
Созопол.

Този педагогически обмен 
добавя стойност към дейност-
та на четирите училища, които 
работят в партньорство и по-
добрява тяхната международ-
на експозиция.

Проект 2020-1-PL01-
KA229-081947_3 Creating 
inclusive learning environment 
for students with special needs 
е финансиран с подкрепата 
на Европейската комисия. 
Тази публикация [съобще-
ние] отразява само личните 
виждания на нейния автор 
и от Комисията не може да 
бъде търсена отговорност за 
използването на съдържаща-
та се в нея информация.

На 29 юни 2022 г. Общин-
ският съвет в Айтос прие с 
мнозинство отчета и анали-
за за дейността на общин-
ското търговско дружество 
"Генгер" за м.г. След кратки 
дебати съветниците одобриха 
доклада на управителя Димо 
Димчев, отчитайки факта, че 
заради ковид мерките 2021 г. 
беше тежка за туристическия 
и ресторантьорския бранш. 
"Комплексът придоби нов об-
лик, хората са доволни", об-
общи становището на ОбС 
Димитър Колев от ГЕРБ. 

Ще припомним, че Димчев 
пое временно управлението 
на дружеството през м. ав-
густ 2020 г. След конкурс зае 
длъжността управител през 
януари 2021 г. със задача да 
стабилизира финансово дру-
жеството, което в един от 
най-критичните моменти през 
2020 г. беше подпомогнато 
със заем от Общината. Бли-
зо година и половина Димчев 
ръководи общинската фирма 
в условията на ковид, имаше 
немалко трудни моменти, но 
и днес управителят следва 
намеренията си "да разшири 
дейността на комплекса, за 
да го направи по-атрактивен 
за посещения".

"Трудно е, но има и поло-
жителни неща, които повиши-
ха приходите на дружеството 
през 2021 г.. Слагаме в пара-
метри разходната част и вече 
не работим само за фонд "Ра-
ботна заплата", заяви пред 
съветниците Димчев. 

Според управителя фи-
нансовата 2021 г. в "Генгер" 
ЕООД е отражение на ико-
номическата обстановка в 
страната. "Нетните приходи, 
в сравнение с предходните 
години бележат ръст с бли-
зо 30%. Забелязва се срав-
нително постоянство на раз-
ходите, лек ръст бележи фонд 
работна заплата. Но съпоста-
вяйки разходите за персона-
ла с приходите от продажби, 
които са в размер на 48% се 
вижда, че съотношението на-
малява в сравнение с 2019 г. - 
69% и 2020 г.- 60%. Основната 
цел е да се достигне до опти-
малните за икономическата 
дейност стойности 32- 35% от 
размера на приходите", пише 
в отчет за м.г. на управителя 
Димо Димчев. 

За 2021 г. етнографският 
комплекс отчита загуба - фи-
нансовият резултат в края 
на периода е отрицателен. 
"След преобразуване загу-
бата се сведе до 1315.17 лв., 
защото имаме брак на стоки 
и направено дарение. Забе-
лязва се, макар и малка, по-
ложителна стъпка за разви-
тието на дружеството", пише 
още в доклада.

През годината приоритет 
е инвестиционната политика, 
свързана с подобрения във 
всяка от дейностите на ком-
плекса. Управителят има ам-
бицията да увеличава инвес-
тициите през тази и следва-
щите години, с цел конкурен-
тоспособност на предлагани-

те услуги. Близките му цели 
са свързани с увеличаване 
на икономическата дейност 
на дружеството с 20-25%.

Въпреки трудностите, заку-
пени са нова техника и обо-
рудване. "Процесът е много 
труден, налага се да преми-
наваме през периоди на за-
длъжнялост към доставчици 
и осигурителни предприя-
тия. Тази „вълна“ може би ще 

продължи още един-два от-
четни периода до правилно-
то позициониране на друже-
ството в икономическата му 
среда. Смятам, че това е пъ-
тят на развитие, който тряб-
ва да бъде извървян", катего-
ричен беше в оценките си за 
работата на "Генгер" ЕООД 
управителят.

Преди докладът да бъде 
одобрен от всички 26 общин-

ски съветници в залата, пред-
седателят Красимир Енчев 
напомни за тримесечните фи-
нансови отчети, които са за-
дължителни за всички общин-
ски предприятия като начин 
Общинският съвет да следи 
отблизо тенденциите в раз-
витието им;

Новината от "Генгер" е 
приключилият основен ре-
монт на административната 

сграда с кафенето, финан-
сиран по общински проект, 
по Стратегията на МИГ-Ай-
тос, ПРСР 2014-2020. Сграда-
та беше преобразена в по-
сетителски център с конфе-
рентна зала и администра-
тивни офиси. През м. юли 
ще приключи обзавеждане-
то и ще бъде официално от-
крита, научи НП.

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Димо Димчев: 2021 г. беше трудна за „Генгер“, 

но вече не работим само за заплати
Общинският съвет прие отчета на 
дружеството за 2021 г., приоритет за 
управителя - инвестиции в комплекса

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО "ЗЛАТНА НИВА" - ГРАД АЙТОС

О Б Я В А
Професианална гимназия по селско стопанство "Злат-

на нива" град Айтос, ул. "Славянска" №50, продава пше-
ница за фураж, реколта 2022 година.

Телефон за връзка и справки: 0888 20 66 82 - Счето-
водство

Димо Димчев - управител на "Генгер" ЕООД

Димчев пред Съвета

Новият Посетителски център в "Генгер"

Под чардаците на старите къщи в Етнографския 
комплекс

Три дни, пълни с „Еразъм+“ идеи и практики
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В „Генгер“ - летни тематични 
вечери и благотворителност

Атанас Маринов - общин-
ски съветник, председател 
на Постоянната комисия по 
образование, култура, спорт, 
туризъм, здравеопазване и 
социални дейности (ОКСТ-
ЗСД) към Общински съвет - 
Айтос, пред НП

- Г-н Маринов, по Ваша 
идея и на Вашата комисия 
стана възможно първото из-
дание на инициативата "Лято 
в библиотеката". Да започ-
нем от трудната част - от ор-
ганизацията на едно съби-
тие, което не се е случвало 
досега, от осигуряването на 
нови и интересни книги и за-
бавни игри за децата от 8 до 
11 години, които поканихте 
за участие?

- Организацията изискваше 
да обединим усилията и жела-
нието на институциите, от които 
зависи да осъществим идеята. 
Да, идеята е на комисията, за 
която получихме пълната под-
крепа и съдействие на Общи-
на Айтос и на Народно читали-
ще "Васил Левски 1869", за ко-
ето им благодаря. Защото без 
тази подкрепа нямаше как, или 
поне много трудно, щеше да се 
случи тази инициатива. Общи-
на Айтос осигури нови и инте-
ресни книги и игри, читалище-
то пое отговорността за рабо-
тата с децата. Подкрепа полу-
чихме и от Местната комисия за 
борба с противообществените 
прояви на малолетни и непъл-
нолетни. Специална благодар-
ност дължим на екипа на чита-
лището, за подготовката на про-
грама за "Лято в библиотеката", 
за инициативността и внимани-
ето към децата. Периодът е та-
къв - членовете на комисията 
бяха ангажирани с много рабо-
та, така че основната тежест на 
работата с децата падна върху 
тях. А що се отнася до идеята - 
тя се роди още в самото начало 
на мандата на Общинския съ-
вет през 2019, когато положих 
клетва като общински съветник. 
Само че заради пандемията и 
строгите противоепидемични 
мерки, нямаше как да бъде ре-
ализирана. Тази година ситуа-
цията се нормализира и беше 
време да предложим на айтос-
ките деца едно по-интересно и 
в същото време - много полез-
но лятно преживяване.

- Имате преки наблюдения 
- почти всеки ден бяхте с де-
цата. Как оценявате интере-
са им към първото издание 
на "Лято в библиотеката"?

- От това, което наблюдавах 
като присъствие на децата в чи-
талищната библиотека и като 
работа, която свършиха на чи-
талищните дейци, мисля, че ин-

тересът и от двете страни беше 
много голям. Всеки ден екипът 
на читалището успяваше да ор-
ганизира различни и интерес-
ни за децата занимания, опит-
вайки се да постигне основна-
та цел - интереса на децата към 
четенето и книгите. А знаете, че 
за да се задържи интересът на 
децата, се изисква много рабо-
та, много търпение и такт, за-
щото става дума за деца от на-
чален етап. На тази възраст де-
цата бързо губят интерес, ако 
срещу тях не стоят професио-
налисти, които знаят и успяват 
да задържат вниманието им. 
Всеки ден децата не само четя-
ха, но и рисуваха, апликираха, 
състезаваха се в игри, свърза-
ни с четенето и книгите. В един 
от дните на инициативата при-
съствах на много забавен мо-
мент - децата изработваха ори-
гами, повечето от тях за първи 
път. На следващия ден са посе-
тили Музейната сбирка, за да 
научат повече за артефактите, 
свързани с историята на града 
ни. И като стана дума за музея, 
ще кажа, че доста често на за-
седания на комисията сме об-
съждали въпроса за необходи-
мостта от частичен или цялос-
тен ремонт на сградата. Това е 
въпрос, който ще се опитаме да 
поставим пред Общинския съ-
вет при актуализацията на този 
бюджет или при приемането на 
бюджета догодина. Защото Му-
зейната сбирка е богатство за 
града ни.

- Какви са другите Ви идеи 
като председател на Комиси-
ята по ОКСТЗСД?

- След пандемията имаме 
поле за действие. Имаме и мно-
го идеи, свързани с опазване-
то на културното наследство, 

нови спортни и образователни 
инициативи. Защото е важно 
да обърнем по-голямо внима-
ние към подрастващите, и точ-
но такава беше идеята за ини-
циативата в читалището. Деца-
та все по-малко четат, по цял 
ден са пред телефоните и ком-
пютрите, голяма част от тях не 
спортуват. Общата идея е да ги 
дистанцираме от тази, бих я на-
рекъл, вредна среда. Мисля, че 
независимо каква е идеята или 
инициативата, насочена към де-
цата и учениците - трябва да 
има ясна цел, те да бъдат пра-
вилно насочвани, и то в един 
добре организиран процес, за 
да се постигне търсеният ефект. 
И в този процес много важна е 
ролята на родителите...

- Имахте ли срещи с роди-
телите? Как те приемаха ини-
циативата?

- С родители в читалището не 
съм се срещал, просто защото 
там организацията е такава, че 
се разминаваме. Но в общност-
та, при срещи и разговори раз-
бирам, че мнението на родите-
лите е положително. Привет-
стват инициативата и желание-
то е тя да продължи и през след-
ващата година, да се превърне 
в традиция всяко лято. Такова е 
и нашето желание - да продъл-
жим и да я развиваме. Имаме 
доста идеи с читалището, които 
определено ще доразвият тази 
инициатива. Ако догодина всич-
ко е нормално, децата ще бъдат 
изненадани с още нови и раз-
лични инициативи. Що се отна-
ся до тазгодишното "Лято в биб-
лиотеката", финалът беше много 
атрактивен. Децата бяха обле-
чени като любими анимацион-
ни и приказни герои. Споделя-
ха защо точно този герой им е 

любим, с коя постъпка ги е впе-
чатлил, какво харесват и не ха-
ресват в него и т.н.

- Началото беше успешно. 
Как може да бъде мултипли-
цирана тази инициатива?

- Всеки ден в читалището ид-
ваха по 25-30 деца - това е ка-
пацитетът на читалнята. Не съм 
видял свободно място през 
тези дни. Като начало решихме 
да обхванем по-малките уче-
ници. Коментирахме възмож-
ността за участието на по-го-
леми ученици в други подобни 
форми, как да бъдат организи-
рани, къде да се случват, какви 
възрастови групи да обхванем. 
В бъдеще идеята за интереса 
към книгите може да бъде осъ-
ществена и с деца от прогимна-
зиален етап, с друг подход и с 
други средства. Всичко това е 
свързано със средства, време 
и ангажимент, но сме се хва-
нали и ще го направим. Тръг-
нахме от една, на пръв поглед 
малка идея, която беше свърза-
на с много усилия. Тези усилия 
не трябва да бъдат напразни. 
Ще надграждаме постигнатото, 
защото има ефект и резултати, 
има и интерес. Някои от деца-
та не бяха записани, но насто-
яваха да бъдат включени в гру-
пата, направи ми впечатление, 
че всеки ден имаше нови деца. 
Първия ден местата не достига-
ха, на втория - децата бяха още 
повече. Това ме радва, защото 
означава, че малките ученици 
имат интерес към четенето, ка-
квато е и целта на инициати-
вата. Но трябва този интерес 
да бъде последователно ръко-
воден и развиван. За да бъде 
формиран устойчив детски ин-
терес към книгите.

- Подкрепата на Общината 
и Общинския свет за подобни 
инициативи с децата е едно 
от важните условия за орга-
низирането им?

- Да, разчитаме на подкрепа-
та на Общината, която винаги 
се отзовава с разбиране и по-
мощ. А що се отнася до наша-
та комисия в Общинския съвет 
- ако ние не подкрепяме тези 
инициативи, кой да го напра-
ви?! Истината е, че сега поста-
вяме началото и след първо-
то издание можем да си дадем 
сметка кои са силните и слаби-
те страни, какви корекции тряб-
ва да бъдат направени, как да 
се развие, възможно най-инте-
ресно, тази добра идея. А ре-
зултатът от това първо издание 
на "Лято в библиотеката" е, че 
вратите на читалището остават 
отворени и децата могат да ид-
ват в библиотеката през цяло-
то лято. И през всички сезони, 
разбира се...

НП

Атанас Маринов: Идеята на „Лято в библиотеката“ е 
децата на Айтос да четат през всички сезони на годината

През м. юли ръководството на архи-
тектурно-етнографския комплекс "Ген-
гер" отново стартира ежеседмичните 
петъчни тематични вечери. Маратонът 
започна на 1 юли с традиционна бъл-
гарска вечер, с много кулинарни изку-
шения от всички краища на България. 
Присъстващите се насладиха на богат-

ството и красотата на българския фолк-
лор, представен от танцова формация 
"Гайтани".

Иницииран е специален фонд "Музи-
ка" - 3.00 лв. Всяка седмица средства-
та от фонда ще бъдат предоставяни на 
една детска градина в град Айтос.

НП

„Община Айтос има готовност за под-
мяната и ремонта на детската съоръже-
ния в градската градина, но изчаквахме 
монтирането на всеобхватно  видеонаб-
людение“, заяви кметът Васил Едрев 
пред Общинския съвет, в отговор на въ-
проса кога ще бъдат подменени повре-
дените люлки и пързалки в реновирана-
та градина. 

„От 28 юни 2022 г. нонстоп работи ви-
деонаблюдение, което обхваща цялата 
територия на градската градина. Така 
че от анонимност излиза всеки, който 
умишлено или не нанесе поражения вър-
ху любимите на децата съоръжения. Мо-
жем да започнем подмяната и ремонти-
те“, каза още градоначалникът.

НП

Всеобхватно видеонаблюдение 
в градската градина

Атанас Маринов - председател на ПК "ОКСТЗСД" 
в Общински съвет - Айтос



Георги РУСИНОВ

Община Несебър ще из-
гражда нова водопроводна 
мрежа в едно от населени-
те й места – село Оризаре. 
Репортерска проверка на 
„Черноморски фар“ устано-
ви, че това трябва да се 
случи в съответствие със 
съвременните материали 
за строителство и водо-
снабдителните норми, как-
то и съгласно действащите 
нормативни уредби.

А те са: за проектиране, 
изграждане и експлоатация 
на водоснабдителни систе-
ми; за строително-техниче-
ски правила и норми за 
осигуряване на безопас-
ност при пожар, Закон за 
устройство на територията, 
Закон за техническите из-
исквания към продуктите, 
както и за проектиране, из-
граждане и експлоатация 
на сградни водопроводни и 
канализационни инстала-
ции и други, както и изход-
ните данни за проектиране 
- население и други консу-
матори.

Това ще е и първият етап 
от водопроводната мрежа, 
който включва мрежата 
южно от река Бяла, преми-
наването водопровода над 
река Бяла и водопроводна-
та мрежа в кварталите 16, 
18, 19, 21, 22 и 32 северно от 
река Бяла.

„Съществуващата водо-
проводна мрежа в село 
Оризаре е изпълнена от 
етернитови тръби с изтекъл 
амортизационен период и 
не обхващат всички кварта-
ли, създават големи про-
блеми и затруднения, носят 
щети на оператора и насе-
лението - авариите са чес-
ти, скритите течове продъл-
жителни и трудно открива-
еми. При извършено проуч-
ване е констатирано, че 
липсва последователност 
при разположението на во-
допроводите – някои от тях 
пресичат имоти, разстояни-
ето от бордюрите са раз-
лични, а в някои участъци 
са под тротоарите“, се по-
сочва в документацията по 
поръчката. 

Целта на проекта е да се 

даде решение на цялата во-
допроводна мрежа, което 
ще допринесе за: подобря-
ване на градската среда, 
битовите и жизнени усло-
вия на населението; предо-
твратяване ерозията на 
частни и общински терени 
вследствие авариите на 
амортизираните водопро-
води; подобряване водо-
снабдяването на населени-
ето, подобряване на ВиК 
услугите към частните и об-
ществените абонати; подо-
бряване надеждността на 
подаваната вода към або-
натите, която ще се постиг-
не чрез намаляване на ава-
риите и честото спиране на 
водата; намаляване загуби-
те на вода по водопровод-
ната мрежа до 20%; предо-
твратяване унищожаването 
на съществуващата инфра-
структура вследствие на 
аварии по амортизираните 
водопроводи.

Прогнозната стойност, 
предвидена от Община Не-
себър, е 2 830 000 лева, без 
ДДС.

Георги РУСИНОВ

Община Камено търси над 
10 млн. лева, с които да ре-
монтира общински път. Ре-
портерска проверка на „Чер-
номорски фар“ показва, че 
за целта е входирана об-
ществена поръчка. Става въ-
прос за близо 7 километра и 
половина от пътя Русокастро 
– Ливада – Тръстиково – Кон-
стантиново. 

След направен оглед на 
място е установено, че със-
тоянието на пътната настил-
ка е много лошо. Пукнатини-
те в повърхностния слой са 
над 70%. Износването на 
пътната настилка e над 65%. 
В края на настилката се от-
чупват парчета и постепенно 
се руши пътното платно, като 
и габаритът се намалява. 
Местата с машинен кърпеж 
са в добро състояние и са 
около 10%.

Поръчката е разделена в 
три обособени позиции.

Първата обхваща 1 кило-
метър и 850 метра от горепо-
сочения път, попадащи в 
участъка между селата Русо-
кастро и Ливада. За тук са 
предвидени 2 588 088.54 лева, 
без ДДС.

Втората касае 2800 метра, 
попадащи между населените 

места Ливада и Тръстиково. 
За този участък е предвиден 
най-големият дял от поръчка-
та – 4 118 227.36 лева, без 
ДДС.

2830 метра трябва да бъдат 
ремонтирани в последната 
трета обособена позиция. 
Пътният участък попада меж-
ду селата Тръстиково и Кон-
стантиново. Предвидените 
средства за тук са 3 879 095.41 
лева, без ДДС. 

Така общата стойност въз-
лиза на 10 585 411.31 лева, 
без ДДС. Администрацията 
на кмета Жельо Вардунски 
обаче прави едно много ва-
жно уточнение – към момен-
та за изпълнението на насто-
ящата обществена поръчка 
няма осигурено финансира-
не. Изчаква се да се осигу-
рят от републиканския бю-
джет или друг източник на 
финансиране.

ОБЯВА

0879 834668 – 
Търси шофьор-

разпространител за 
лепене на плакати по 
Южното Черноморие - 
60-90 лв./ден, служебен 

телефон, квартира

СъОБщеНИе

Обявата на Районен съд - Бургас 
от брой 45 - 01-04.07.2022 да се счита  

за НеВАлИдНА.

Редакцията на „Черноморски фар“ 
се извинява за неудобството.

Община Камено търси над  
10 млн. лева за ремонт на път

СтРА НИ цА 9 5-7 ЮлИ 2022

ОбщинИ
Георги РУСИНОВ

Община Карнобат ще ре-
ализира зелен проект с ев-
росредства. Репортерска 
проверка на „Черноморски 
фар“ показа, че админи-
страцията на кмета Георги 
Димитров е обявила об-
ществена поръчка за „Ин-
женеринг и оборудване за 
изграждане на площадка 

за оползотворяване на зе-
лени отпадъци“. 

Тя ще се провежда по 
проект „Една точка за нуле-
ви отпадъци – Местните 
общности в подкрепа на 
кръговата икономика“ на 
Програма ООСКП, финан-
сирана от ФМ на ЕИП 2014-
2021, като по силата на 
Партньорско споразуме-
ние от 11.08.2021 г., Община 

Карнобат е партньор за об-
що изпълнение на проекта. 
Прогнозната стойност, за-
ложена в поръчката, е 
170 540 лева, без ДДС. 

Дейностите, които пред-
стои да се извършват, са: 
изготвяне на технически 
инвестиционен проект за 
изграждане на площадка 
за оползотворяване на раз-
делно събран зелен отпа-

дък на територията на об-
щина Карнобат; извършва-
не на необходимите строи-
телно-монтажни работи за 
обособяване на площадка 
за оползотворяване и мон-
таж на оборудване; упраж-
няване на авторски надзор 
по време на строителство-
то; доставка и монтаж на 
оборудване за оползотво-
ряване на зелени отпадъци 

- преса за отпадъци от опа-
ковки. 

Обществената поръчка е 
разделена в две обособени 
позиции.

Първата касае инжене-
ринга и включва изготвяне 
на технически инвестицио-
нен проект, извършване на 
необходимите строително-
монтажни работи и упраж-
няване на авторски надзор 

по време на строителство-
то. Подробно описание на 
изискванията към планува-
ните видове дейности се 
съдържа в техническата 
спецификация към доку-
ментацията.

В информацията за вто-
рата обособена позиция 
става ясно, че ще се заку-
пува един брой преса за 
отпадъци от опаковки.

В Карнобат изпълняват  
зелен проект с евросредства

Ще изграждат нова  
водопроводна мрежа в Оризаре



Георги РУСИНОВ

Проблемът с ел. тротинет-
ките в Бургас става все по-
голям, тъй като масово мо-
дерните превозни средства 
се ползват по двете цен-
трални пешеходни улици – 
„Александровска“ и „Бого-
риди“. И ако допреди време 
нямаше никаква яснота къ-
де трябва да се движат, то 
от 7 юли 2020-а вече са регу-
лирани като всички други 
превозни средства и е посо-
чено къде точно е мястото 
им. Когато четете всичко по-
долу в този текст, имайте 
предвид, че в Бургас, а и в 
други градове, все още про-
дължават да се глобяват ве-
лосипедисти, но не и водачи 
на тротинетки.

Правила и 
задължения на 

водачите на 
модерните машини

Вече не толкова новите 
правила важат за тези вода-
чи на електрически троти-
нетки, които отговарят на 
критериите за „индивидуал-
но електрическо превозно 
средство“. А това е превоз-
но средство, което е: обо-
рудвано с електрически дви-
гател; максималната му кон-
структивна скорост надви-
шава 6 км/ч; няма място за 
сядане или мястото за сяда-
не е с височина на рефе-
рентната точка на седене до 
540 мм за двуколесните и 
400 мм за превозните сред-
ства с три или повече коле-
ла; собствената му маса е 
до 50 кг.

Законът ясно посочва, че 
на първо място електриче-
ските тротинетки могат да се 
движат по велоалеи и по 
градските пътища, където 
позволената скорост е 50 
км/ч. Уточнява се, че това 
може да става, когато по 
улицата няма велоалея. Про-
тиворечив е и моментът, че 
електрическите тротинетки 
трябва да се движат въз-
можно най-вдясно на плат-
ното за движение, но в съ-
щото време нямат право да 
се движат в бус ленти. Ня-

мат място и по пътища с раз-
решена скорост над 50 км/ч. 

Освен по бус лентите, 
електрическите тротинетки 
нямат право да се движат и 
по тротоарите, както и във 
всички зони, забраняващи 
движение на велосипеди. За 
да свържем това с Бургас, 
ще посочим, че двете пеше-
ходни централни улици са 
такива. Там са и често гло-
бявани велосипедистите. В 
един период в края на годи-

ната бургаската полиция 
предоставяше ежеседмична 
информация с глобени нару-
шители на правилата на пъ-
тя, включително и велосипе-
дисти и пешеходци. Водачи 
на тротинетки обаче? Не. 
Нямаме и информация таки-
ва да са глобявани изобщо. 
В седмичните сводки със си-
гурност отсъстваха. 

Тъй като тези дни получи-
хме няколко сигнала от не-
доволни граждани, които са 
се разминали на косъм от 

инцидент с водачи на троти-
нетки (б.а. - много от които 
са малолетни, което също е 
забранено от закона), по-
търсихме информация от 
ОДМВР-Бургас. От там ни 
отговориха, че за последни-
те два месеца има глобени 
19 велосипедисти за нару-
шения на правилата на пътя 
и нито един с електрическа 
тротинетка. 

Допустимата скорост на 
движение максимално е 25 
км/ч. Тук изниква друг про-
блем. Повечето електриче-
ски тротинетки нямат кило-
метраж и не показват ско-
ростта на дисплеите си. Та-
ка водачите им трябва на 
сляпо да спазват ограниче-
нието. 

На водачите на тротинет-
ки се забранява още: да пре-
возват други лица; да се дви-
жат успоредно с друга тро-
тинетка или двуколесно път-
но превозно средство; да 
управляват тротинетката без 
ръце; да се движат в непо-
средствена близост до други 
пътни превозни средства 
или да се държат за тях; да 
превозват, теглят или тлас-
кат предмети, които пречат 
на управлението на троти-

нетката или създават опас-
ност за другите участници в 
движението; да използват 
мобилни телефони при упра-
влението на тротинетката.

Деца под 14-годишна въз-
раст нямат право да упра-
вляват електрическа троти-
нетка, а тези между 14 и 16 
могат да го правят само по 
велоалеи. 

Общински съвет - 
Бургас може  

да наложи 
по-строги правила

Това става ясно от тексто-
вете в закона, които позво-
ляват на общинските съвети 
да приемат по-строги прави-
ла. Даваме идея на някой 
активен местен парламен-
тьор да внесе докладна с 
подобни предложения, тъй 
като проблемът в Бургас е 
голям и е истинско чудо, че 
все още няма сериозен ин-
цидент. 

В тази връзка е важно да 
се знае, че и водачите на 
тротинетки, които според 
Закона за движение по пъ-
тищата са почти равни по 
права и задължения с вело-
сипедистите, трябва да но-
сят каски, макар и да е за-
дължително само за лицата 
до 18-годишна възраст. Тук 
също изниква въпросът как 
законодателят е приел, че 
пълнолетните лица не са 
уязвими в случай на ПТП. 
Затова носете си каските, 
моля. 

Иначе през нощта и при 
намалена видимост всички 
водачи на електрически тро-
тинетки са длъжни да из-
ползват светлоотразителни 
жилетки, както превозните 
им средства да са с включе-
ни светлини. 

Санкции

Няма как да подминем и 
частта със санкциите в Зако-
на, която все още е по-скоро 
утопия, отколкото реална 
практика.

С глоба от 10 лева се на-
казва водач, който: не полз-
ва светлоотразителни еле-
менти в облеклото си в тъм-
ната част на денонощието и 
при намалена видимост; не 
носи каска, ако е на възраст 
до 18 години.

С глоба от 50 лева са по-
сериозните санкции. Ето ги и 
тях: не се движи по велоа-
леите, когато има такива, а 
когато няма – не се движи 
най-вдясно на пътното плат-
но; при намалена видимост 
или през нощта управлява 
тротинетката без да е вклю-
чил светлините; управлява 
тротинетката с неизправна 
спирачна система; движи се 
по пътища и улици, на които 
максимално разрешената 
скорост на движение е над 
50 км/ч, когато няма велоа-
лея; движи се в зони, забра-
нени за влизане на велоси-
педи (б.а. - тази е много ва-
жната, касаеща двете цен-
трални улици на Бургас); 
движи се в BUS лента; раз-
вива скорост над 25 км/ч; 
превозва други лица; движи 
се успоредно с друга троти-
нетка или двуколесно пътно 
превозно средство; управля-
ва тротинетката без ръце 
(б.а. и за такъв случай сме 
получавали информация); 
движи се в непосредствена 
близост до друго ППС или се 
държи за него; превозва, те-
гли или тласка предмети, ко-
ито пречат на управлението 
на тротинетката или създа-
ват опасност за другите учас-
тници в движението; упра-
влява тротинетката по трото-
ари; управлява тротинетката 
извън велоалеите, ако е на 
възраст под 16 години; упра-
влява тротинетка, ако е на 
възраст под 14 години.

Тъй като по смисъла на за-
кона електрическата троти-
нетка е пътно превозно сред-
ство, то на водачите им се 
забранява употребата на ал-
кохол над 0.5 промила, както 
и на наркотици. Глобата за 
такива нарушители е в раз-
мер на 20 лева. 

Не на последно място ва-
жно уточнение се прави в 
правилата, че електрически-
те тротинетки, представлява-
щи индивидуални електриче-
ски превозни средства, не 
подлежат на регистрация в 
КАТ и не се изисква правос-
пособност за тяхното упра-
вление.

Тротинетките нямат място  
в пешеходни зони, а са основно там
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За 2 месеца в Бургас дрогираните шофьо-
ри са повече от тези, седнали зад волана 
пияни. Справка на „Черноморски фар“ в 
Областна дирекция на МВР-Бургас показва, 
че първите са 52-ма, докато пияните са 21. 

Тенденцията е страшна, както и тази за 
шофирането с висока скорост. 1120 са реги-
стрираните нарушители, „хвърчали“ из бур-

гаските улици. 
32-ма са нарушителите, преминали на 

червен светофар за същия период, създа-
вайки опасни ситуации, а в някои случаи и 
причини за ПТП-та. Шестима са отнели 
предимството на пешеходци, като пък от 
своя страна 53-ма от тях са пресичали не-
правилно.

Дрогираните зад волана  
повече от пиянитеЗа 2 месеца: 

„Александровска“ и 
„Богориди“ гъмжат от тях



Георги РУСИНОВ

Феноменът в планинско-
то бягане за България и 
гордост на Сунгурларе Ша-
бан Мустафа постигна нов 
голям успех. 

Той спечели сребърното 
отличие в 20-ото изда- 
ние на световноизвестния  
планински маратон в швей-
царския град Цермат – 
Gornergrat Zermatt Marathon. 
Мустафа завърши за вре-
мето от 3:06:56 часа на раз-
стояние 42 километра. 

Кметът на община Сун-
гурларе д-р Георги Кенов и 
общинската администра-
ция поздравяват Шабан 
Мустафа за изключителни-
те постижения.

Георги РУСИНОВ

Бургаският футболен клуб 
„Черноморец“ продължава 
с промените, с които се на-
дяват да изградят силен от-
бор, който да се завърне в 
професионалния футбол. От 
клуба обявиха чрез фейсбук 
страницата си, че има на-
значени нови треньори и ди-
ректор на ДЮШ. Ето какво 
написаха бургазлии до фе-
новете си:

„Акули“, с поглед към бъ-
дещето, „Черноморец“ за-
почва реформи не само в 
мъжкия отбор, но и в Дет-
ско-юношеската школа. 
Както е известно, клубът ще 
има отбор в Елитната група 
U17. „Акулите“ на Георги 
Терзиев си заслужиха това 
право, след като в послед-
ната битка надделяха с 3:2 
над „Олимпик“ (Варна).

За да не бъде това изоли-
ран успех, ръководството 
на „Черноморец“ ще набле-
гне изключително много на 
работата в ДЮШ. Своевре-
менно ще бъдете информи-
рани за всички промени, ко-
ито се предприемат, и сами 
ще се убедите, че в школа-
та вече ще се работи изклю-

чително професионално. С 
това се надяваме клубът ни 
отново да се превърне в лю-
пилня на таланти, а мъжки-
ят отбор отново да бъде из-
граден основно от наши 
юноши.

С цел това да бъде постиг-
нато, първите промени в 
ДЮШ вече са факт. Новият 

директор на школата е Па-
вел Колев. За последно той 
беше помощник-треньор в 
„Несебър“. Освен силната 
фигура в школата, той ще 
бъде и методист. Колев ще 
изготви единна методика, 
по която да тренират всич-
ки набори в академията 
ни.

Както е известно, за да 
може децата да се разви-
ват и растат, необходимо е 
с тях да работят качествени 
специалисти. Затова първа-
та стъпка, която предприе-
хме, е в ДЮШ да бъде при-
влечен Георги Калоянов. 
Макар и млад, той вече на-
трупа доста опит като тре-

ньор, при това на мъжки от-
бор – „Карнобат“. Под него-
во ръководство карно-
батлии практикуваха прия-
тен за окото футбол, какъв-
то се надяваме да заиграят 
и талантите ни от набор 2007 
г., които той поема.

Към екипа, който е съста-
вен от доказани специали-

сти, се присъедини поред-
ният такъв. От следващия 
сезон "сините" таланти, ро-
дени през 2009 г., ще бъдат 
водени от Господин Госпо-
динов. За него това е завръ-
щане в „Черноморец“, след 
като в по-ранен период бе 
помощник-треньор на мъж-
кия отбор”.
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„Несебър“ проведе първата си тренировка 
за новия сезон. Старши треньорът на тима Ни-
колай Русев изведе на заниманието своите по-
допечни, сред които личаха имената на трима 
нови. Това са Симеон Баев от Созопол, както 
и Антон Атанасов и Стоян Николов от Карно-
бат. Напусналите засега са Иван Илиев и Ни-
колай Дросев, пише kotasport.com. Чакат се 
още двама-трима нови.

„Ще бъдем по-добри от миналия сезон. Съ-
щевременно с това обаче, ще ни бъде по-труд-

но. След силния пролетен полусезон, остана-
лите отбори вече ни възприемат много по-се-
риозно. Едва ли отново ще тръгнат да се на-
диграват с нас и ще ни е по-трудно. Особено 
навън мачовете ще са много тежки. Имаме си-
ли за по-предно класиране от миналия сезон. 
Можем да спечелим и първото място. Това 
обаче няма да е на всяка цена. Ако го постиг-
нем - добре, ако не - няма да се правят дра-
ми“, заяви президентът на клуба Недялко 
Москов.

СКАНДАЛ

ПЛаНИНСКО БЯГаНЕ

„Несебър“ ще гони първото 
място в Трета лига

Чф

ДЮШ

„Черноморец“ подсилва школата  
с нови треньори и директор

ОБЯВа

Номер на диплома: се-
рия-МУП-2019, N 015756, с  
Peг. N 1443/04.01.2022г.  
Дипломата с този регис-
трационен номер на лице-
то Михаела Гогова Гера-
симова е обявена за не-
валидна.

Управителният съвет /ната-
тък УС/ на сдружение с несто-
панска цел Футболен клуб „Чер-
номорец 1919“ Бургас, вписано 
в Търговския регистър и регистъ-
р а  н а  Ю Л Н Ц ,  с  
БУЛСТАТ 176913805, със седали-
ще и адрес на управление на сдру-
жението: гр. Бургас, ул. „Тоника“ 
№ 1, на осн. чл. 26 от Закона за 
ЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2, във вр. с чл. 
23, ал.1, ал.3, ал.4 и ал. 5 от Ус-
тава на сдружението, Свиква из-
вънредно Общо събрание /ната-
тък ОС/ на Сдружение с несто-
панска цел Футболен клуб „Чер-
номорец 1919“ Бургас, което ще 
се проведе на 15.07.2022г., от 11 
часа, на адреса на управление 
на сдружението в гр. Бургас, на 
ул. „Тоника“ № 1, по инициати-
ва на Управителния съвет, при 
следния Дневен ред: 

Точка първа: Одобряване на 
годишните финансови отчети на 
сдружението за 2021 год. 

Проекто-решение: Общото съ-
брание на сдружението одобря-
ва годишните финансови отче-
ти на сдружението за 2021год.

Точка втора: Приемане отчет 
за дейността на Управителния 
съвет на сдружението за 2021 
год.

Проекто-решение: Общото съ-
брание на сдружението приема 
отчета за дейността на Упра-
вителния съвет на сдружението 
за 2021 год. 

Точка трета : Освобождаване 
от отговорност на членовете на 
Управителния съвет за дейност-
та им през 2021 год. 

Проекто-решение: Общото съ-
брание на сдружението освобож-
дава от отговорност членове-

те на Управителния съвет на 
сдружението за дейността им 
през 2021 год.

Точка четвърта: Освобождава-
не на членове на Управителния 
съвет на сдружението предвид 
постъпилите молби за напуска-
не

Проекто-решение: Общото съ-
брание на сдружението приема 
оставката на подалите остав-
ка членове /ще бъдат изброени 
поименно в протокола на ОС/ на 
Управителния съвет на Футбо-
лен клуб „Черноморец 1919“ Бур-
гас и освобождава тези лица от 
състава на Управителния съвет 
на сдружението. 

Точка пета: Приемане на про-
мени в чл. 32 от устава на сдру-
жението, в смисъл намаляване 
на броя на членовете /състава/ 
на Управителния съвет на сдру-
жението, а също и приемане на 
актуализирания устав на сдру-
жението.

Проекто-решения: Общото съ-
брание на сдружението приема 
промени в чл. 32 от устава на 
сдружението, в смисъл че, члено-
вете на Управителния съвет са 
намаляват като състав, както 
и Общото събрание на сдружени-
ето приема актуализирания в 
горния смисъл устав на сдруже-
нието, който устав да се подпи-
ше от представляващия сдруже-
нието, който да предприеме и 
всички необходими действия по 
обявяването му в Търговския ре-
гистър и регистъра на ЮЛНЦ, 
както и да поиска вписване на 
промените, за които се взема 
решение от ОС, по партидата 
на сдружението. Бележка: Към 
момента в устава на сдружени-

ето е предвиден състав на упра-
вителния съвет от пет члена. 
Точни брой на членовете /съста-
ва/ на Управителния съвет на 
сдружението за напред ще се оп-
редели от Общото събрание, ка-
то Управителния съвет обръща 
внимание на това, че съгл. 
ЗЮЛНЦ минималния брой на чле-
новете на УС е три, но като се 
вземе предвид оперативността 
на работата в сдружението, на-
стоящият Управителен съвет 
препоръчва бъдещият Управите-
лен съвет на сдружението да бъ-
де нечетен брой, при което пре-
поръчва на Общото събрание да 
се спре на три броя члена като 
състав на бъдещия Управителен 
съвет, в който смисъл съобраз-
но решението на Общото събра-
ние да се промени и уставът на 
сдружението. 

Точка шеста: Избор на нови 
членове на Управителния съвет 
на сдружението

Проекто-решение: Общото съ-
брание на сдружението избира 
нови членове на Управителния съ-
вет /като броя и имената на но-
вите членове ще бъдат изброени 
в протокола на ОС/;

Точка седма: Разни 
При липса на кворум, на осн. 

чл. 27 от Закона за ЮЛНЦ и чл. 
26 от Устава на сдружението, Об-
щото събрание ще се проведе с 
един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред 
и може да се проведе, колкото и 
членове да се явят. 

Управителният съвет на сдру-
жение с нестопанска цел Футбо-
лен клуб „Черноморец 1919“ 
Бургас.

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение  
с нестопанска цел Футболен клуб „Черноморец 1919“ Бургас

Феноменът Шабан Мустафа 
постигна нов голям успех

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ уведомява всички заинтересова-
ни лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Изработва-
не на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.22.35, по КК на  с. 
Лозенец, Общ. Царево”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3



„Черноморски фар“

Каква е тайната на дъл-
голетието извън научните 
обяснения - всеки може 
да намери своя отговор 

в книгата на популярната 
водеща Мира Добрева. 
Харизматичната журна-
листка гостува за първи 
път в Бургас, за да пред-
стави книгата си "Столет-

ниците - благословия или 
орисия". Премиерата ще 
се състои в залата на 
Центъра за съвременно 
изкуство и библиотека 
на 11 юли (понеделник) 
от 19.00 часа.

Дълголетниците, които 
тя снима в своята телеви-
зионна поредица в про-
дължение на 10 години, 
стават  част от книгата 
й "Столетниците - благо-
словия или орисия". Това 
са 38 истории, останали 
зад кадър.

„Това не са интервюта, 
а летописи, които ни да-
ват една уникална пред-
става за Българския Жи-
вот, за Българската Съд-
ба“ – споделя за книгата 
емблематичният водещ 
Кеворк Кеворкян.

Това е книга, която 
вдъхва надежда. Помага 
да се докоснем до огро-
мната мъдрост, скрита 
в телата ни. Разкрива 
особен вид култура – 
културата да растеш с 
уважение към живота. 
Подбраните разкази за-
сягат важните за всяко 
битие теми за завистта, 
смисъла на живота, бра-
ка, любовта, изневярата, 
младостта, какво харес-
ват мъжете у жените, 
клюките, надеждата, на-
виците, човешките иде-
али и най-вече доброта-
та. Няма еднозначен от-
говор дали пожеланието 
„Да живееш 100 години“ е 
благословия или орисия, 
всеки читател ще намери 
смисъл сам за себе си.
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в бургас

Премиера 

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Изложба с живи пеперуди 
и кристали отвори врати

„Черноморски фар“

Любимата на всички деца – изложба на живи 
тропически пеперуди, а тази година с допълне-
ние от колекция от големи български и чуждес-
транни кристали, отвори врати.

Яйца, гъсеници, какавиди, пеперуди – пълната 
метаморфоза на красивите насекоми може да 
бъде видяна от всички посетители на изложба-
та на живи тропически пеперуди в Експоцентър 
„Флора“. Наситено, пъстро и живо преживява-
не, което усмихва стотици бургазлии и гости на 
града през последните няколко години.

Кръглата зала отново ще събере най-пъстрите 
живи платна, рисувани от природата, в периода 
до 31.08.2022 г.

Приятна изненада тази година ще носят и подре-
дените специално за събитието големи български и 
чуждестранни кристали. Колекцията от планински 
кристали, манганокалцит, кварц и др., която може 
да бъде разгледана по време на изложбата, е на 
Александър Янев. Акцент сред експонатите е огро-
мен аметист от Южна Америка, който ще бъде по-
казан за първи път в Бургас.

Изложбата ще е отворена за посетители всеки ден 

от 9:00 до 19:00 часа.
Входът за пенсионери и учащи е 2 лева, а за 

възрастни - 5 лв. За групови посещения е пред-
виден семеен билет на цена 8 лева, а деца под 
7 г. и хора с увреждания ще разглеждат излож-
бата безплатно.

Студени 
лакомства  

за лемурите

В жегИте

Нова постановка на „Севилският  
бръснар“ в Летния театър

В БиБлиотеката:

„Черноморски фар“

На 7 юли, четвъртък, от 20.30 часа на сцена-
та на Летен театър – Бургас предстои поред-
ното представление на новата постановка на 
"Севилският бръснар", комична опера в две 
действия (три картини) от Джоакино Росини. 
Една от най-обичаните опери в световното 
музикално наследство ще бъде представена 
в осъвременена трактовка с елементи на со-
циална сатира, дело на режисьора доц. д-р 
Александър Текелиев, съчетани с оригинал-
ната цялостна визия на спектакъла, дело на 
талантливия млад сценограф и костюмограф 
Денис Иванов. Събитието е в рамките на Бур-
гаските музикални празници „Емил Чакъров“ 
2022, които се осъществяват за петнадесети 
пореден път от Държавна опера – Бургас и 
Община Бургас.

Иновативната постановка е разбиваща та-
бута и хвърляща ръкавица към закостенели 
разбирания и режисьорски похвати, След ус-
пешната премиера през м. октомври 2021 г., 
всички досегашни представления се приеха 
бурно и радушно от публиката, в която при-
състваха и доста млади хора, а това е сигур-
на индикация, че постановката отговаря на 
очакванията и вкусовете на едно поколение, 
което очевидно има нужда от изкуство, и то 
поднесено по различен начин.

Творческият и артистичен екип на „Севил-
ският бръснар“ е първокласен и вдъхновен, 
сценографията и костюмите са провокиращи 
сетивата и предизвикащи асоциативни връзки, 
а музиката на Росини звучи винаги актуално 
и носи настроение и жизнерадостен заряд. 
Всеобщото мнение е, че с всяко следващо 
представление, постановката продължава да 
придобива все по-зрял облик.

Многоспектърен ще бъде спектакълът на "Се-
вилският бръснар" – за първи път на открита 
сцена в четвъртък, и ще предизвика спонтанен 
смях, както и породени след усмивките разми-
сли, цветност, интелигентни режисьорски ре-
шения, дръзка авангардна визия, умело впле-
тена еротика, без да се пристъпва границата 
на добрия вкус. Постановката засяга щекот-
ливи теми в нестандартен прочит, обагрен със  
социалнопсихологически нюанси. Има и от-
кровени препратки към съвременната "проза" 
– маски, дезинфектанти, ваксини, РЗИ, Мос-
ад, ФБР, ДАНС, терористични заплахи, дори 
списание Playboy. Сюжетната линия следва 
шеметни абсурдни ситуации, в които се отра-

зяват не само характерите на забавните герои, 
а и най-характерното от не толкова забавното 
време, в което живеем…

В програмата на Бургаските музикални праз-
ници „Емил Чакъров“ е включен спектакъл на 
„Севилският бръснар“ на сцената на Летен 
театър – Бургас – на 24 август, като в главните 
роли ще бъдат: Илина Михайлова (гост), До-
бромир Момеков (гост), Николай Моцов (гост), 
Костадин Мечков, Делян Славов, Нона Кръст-
никова и Бранимир Недков. На 8 септември 
предстои първото представление извън Бургас 
– на сцената на Летен театър – Варна.

Важно – спектакълът не се препоръчва за 
лица под 12 години!

Билети за „Севилският бръснар“ могат да 
бъдат закупени на касата на Операта, каса 
„Часовника“ (пред хотел „България“), на място 
преди представлението – на касата на Летния 
театър, в мрежите на Grabo и Eventim, както 
и в препратките към събитията в програмата: 
https://operabourgas.com/bg/programme в офи-
циалния сайт на Държавна опера – Бургас.

Учебник по живеене 
представя Мира Добрева 
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