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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Несебърските рибари скоро 
ще продават улова си на 
обновеното пристанище

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 12 юли

Силвия ШАТЪРОВА

През последните десет години тежките катастро-
фи с пешеходци в Бургас са намалели драстично, 
това сочат данни на неправителствената организа-
ция „SOS - ПТП“. Промени се цялата транспортна 
схема и всички усилия на власт и неправителствен 
сектор са насочени към обучение, превенция и то-
лерантност на пътя. До този извод обаче се стига 
след тежки инциденти и десетки загинали.

Преди 11 години през юни бургаското общество 
се взриви от случая с премазаната на пешеход-
на пътека Валя в комплекс „Изгрев“. Тя бе блъс-
ната точно на пешеходна пътека докато пресича. 
Заради спрял автомобил, водачката на идващата 
отзад кола няма видимост, но въпреки това шо-
фира с прекалено висока скорост и удря преси-
чащото дете. 
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БургАс - първеНец по 
толерАНтНост НА пътя

Кои са все още 
конфликтните 

участъци
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почти с 10%  
са поскъпнали нивите
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9 медала за 
плувците на 
„Бургас“ от 
последния 

турнир

Алберта Алкалай - председател на център за 
еврейско-българско сътрудничество „Алеф“:

Лауреатите от нашия конкурс 
са посланици на хуманизма 

сладкарката, която търси и 
създава работещи рецепти

стр. 
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„Черноморски фар“

„Бургасбус“ уведомя-
ва своите клиенти, че от 
тази събота – 9.07.2022 г., 
възобновява изпълнени-
ето на лятната линия 
17А, която свързва ком-
плекс „Меден рудник“ с 
кв. „Крайморие“ през 
почивните дни.

Линия 17А ще се из-

пълнява всяка събота и 
неделя през летния се-
зон по маршрут: Терми-
нал „Меден рудник“, ул. 
„Въстаническа“, бул. „За-
хари Стоянов“, бул. „Ал. 
Г. Коджакафалията“, ул. 
„Петрова нива“, ул. „Дъ-
га“, ул. „Апостол войво-
да“, ул. „Георги Попа-
янов“, бул. „Захари Сто-
янов“, кв. „Крайморие“.

Предвидени са пет кур-
са на ден през съботни-
те и неделните дни, като 
се запазва и разписани-
ето на линия 17, която 
обслужва кв. „Краймо-
рие“.

Часовете на тръгване 
от терминал „Меден руд-
ник“ са: 08:30; 09:30; 10:30; 
14:00; 15:00 ч., а от кв. 
„Крайморие“ – 09:00; 

10:00; 11:00; 14:30; 15:30 ч.
Целта на новия марш-

рут, създаден по предло-
жение на жители на ком-
плекс “Меден рудник”, е 
да осигури както по-ле-
сен достъп до плажа на 
квартал „Крайморие“, 
така и да се намали тра-
фикът по част от трасето 
към Южното Черномо-
рие.

Чф2 8-11 ЮЛИ 2022

Несебърските рибари скоро ще продават 
Георги РУСИНОВ

Съвсем скоро рибарите 
в община Несебър ще 
имат възможност да про-
дават улова си на рибна 
борса, която ще се нами-
ра в зоната на обновено-
то рибарско пристанище 
в града на ЮНЕСКО. То-
ва стана ясно от прескон-
ференция, на която бяха 
представени резултатите 
пред обществеността. 

Директорът на дирек-
ция „Европейски, нацио-
нални политики и про-
грами и екология“ Гали-
на Бабева направи пре-
зентацията заедно с ди-
ректора на ОП „Приста-
нищна инфраструктура“ 

Яни Янулов. 
Проектът е на стойност 

7 489 221.53 лева, от кои-
то безвъзмездната фи-
нансова помощ е в раз-
мер на 5 540 416.15 лева. 
Парите са осигурени от 
Европейския съюз чрез 
фонда за морско дело и 
рибарство. Останалите 
1 846 805.38 лева са от 
държавния бюджет.

„С реализирането на 
рибарското пристанище 
ще осигурим възмож-
ност за един по-добър 
риболов на местната 
общност, както и въз-
можност да предлагат 
улова си директно. След 
реконструкцията на 
пристанището се създа-

де една безопасна тери-
тория за акостиране на 
рибарски лодки и кора-
би с цел да осигури по-
требността им и да оси-
гури адекватни условия 
за риболовни дейности“, 
каза Бабева.

Акваторията е защите-
на чрез изграждане на 
плаващ кей-вълнолом 
(пирс).

„Този тип осъществя-
ване на обекта бе из-
бран поради съществу-
ващите на територията 
на рибарско пристанище 
Северна буна – Несебър 
недвижими културни 
ценности и защитени те-
ритории с принадлеж-
ност към културното на-

следство и съобразно с 
ограниченията, наложе-
ни от Министерство на 
културата и НИНКН, це-
лящи опазване на плас-
товете на морското дъно 
в незасегнато при изпъл-
нението на проекта със-
тояние на дънните нас-
лаги. Именно това пре-
допределя изпълнението 
на пирс – понтонен тип. 
Той играе ролята на пла-
ващ вълнолом и не зася-
га дъното, тъй като из-
пълнението на каквото и 

да е стационарно съоръ-
жение във водата е стро-
го забранено. За брега 
понтоните се закрепват 
с вериги към реконстру-
ираната глава на съ-
ществуващото крило на 
буната“, обясни още тя.

Изпълнена е котвена 
система с дълги носещи 
и къси съдействащи ве-
риги и бетонни плочести 
мъртви котви. Теглото 
им е по 30 тона. 

„За аранжиране на те-
риторията са ситуирани Н
о
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Силвия ШАТЪРОВА

България е отказала да се 
включи в специална опера-
ция на Европол SENTINEL, 
която е насочена към изма-
ми с фондове на ЕС, свър-
зани с възстановяване по-
следиците от ковид, заяви 
пред български журналисти 
в Страсбург евродепутатът 
Андрей Новаков от ЕНП/
ГЕРБ, член на комисиите по 
транспорт и регионално 
развитие. България не се е 
съгласила да е част от опе-
рацията, която е стартирала 
от октомври 2021 г. за наша-

та страна, Полша и Унгария, 
стана ясно още.

В дневния ред на депута-
тите е предвидено гласува-
не на годишния доклад за 
защита на финансовите ин-
тереси на ЕС за 2020 г. "Бъл-
гария многократно е била 
приканвана да стори това. 
Към момента съм изправен 
да обяснявам пред колеги 
от какво се притеснява бъл-
гарското правителство", за-
яви още Новаков. В същото 
време той допълни, че спо-
ред европейски доклад, 
България е в топ 3 за пода-
ване на сигнали към ОЛАФ.

Над 7 млн. лева по европрограма 
струваше модернизирането му

България е отказала  
да участва в специална 

операция на Европол

Евродепутатът Андрей Новаков: 

Дона МИТЕВА

Миналата година сред-
ната цена на сделките с 
ниви в област Бургас 
достига 912 лв. за декар. 
Това е с 9.4% повече 
сравнено с 2020 година. 

Спрямо средната стой-
ност за страната, която 
е 1192 лв./дка, средната 
цена на нивите в област 
Бургас е по-ниска с 
23.5%. Това сочи справ-
ката от Териториално 
статистическо бюро – 
Югоизток. 

Най-висока е цената 
на сделките с ниви в об-
щина Бургас - 1258 лв. 
на декар, което е със 
7.3% повече спрямо пре-
дходната година. Пови-
шение в цената се отбе-
лязва и в общините Ай-
тос, Карнобат, Несебър, 
Приморско, Созопол, 
Средец и Сунгурларе. 
Паднали са цените в Ру-
ен, Камено, а в Малко 

Търново няма продаж-
би. В община Поморие 
не е имало продажби 
през 2020 година и не се 
сравнява цената, която 
през 2021 г. е 995 лв. за 
декар.

Цената на рентата на 
земеделската земя в об-

ластта също се променя, 
като средната за един 
декар ниви достига 38 
лв., което е с 18.8% пове-
че спрямо 2020 година. 
Сравнена със средната 
страната, която е 55 лв./
дка, е по-ниска с 30.9%. 

Най-висок е средният 

наем на един декар ниви 
в община Камено - 50 
лв., което е ръст с 25.0% 
от предходната година. 
Увеличение в цената е 
отбелязано и в общините 
Айтос, Бургас, Карнобат, 
Несебър, Поморие, Руен, 
Средец и Сунгурларе.

Почти с 10% са поскъпнали 
нивите в Бургаско

Рентата остава по-ниска от тази за страната

Лятна линия отново ще свързва 
„Меден рудник“ с „Крайморие“
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улова си на обновеното пристанище

четири вътрешни плава-
щи пристана за рибар-
ски лодки. Всеки един от 
тях е изграден от четири 
плаващи понтона. Обо-
рудвани са с раздатъчни 
пунктове за ел. енергия, 
вода и осветление, чрез 
които се увеличава по-
лезната дължина на ке-
йовия фронт на рибар-
ското пристанище, както 
и капацитетът му. Общо 
121 лодки могат да акос-
тират на пристанището. 
Плаващите пристани са 

завършени с декинг и 96 
обслужващи пътеки. За-
котвянето им е посред-
ством 84 мъртви котви“, 
продължи Бабева.

Директорът на дирек-
ция „Европейски, нацио-
нални политики и про-
грами и екология“ пояс-
ни, че в последната фаза 
от изпълнението на про-
екта са били ситуирани 
поставяеми обекти за 
пристанищното обслуж-
ване. 

Това са борса за про-

дажба на прясна риба с 
15 щанд-маси, битово по-
мещение, склад за амба-
лаж, помещение за кон-
трол на улова и админи-
стративен офис, 2 броя 
хладилни камери – ни-
ско- и среднотемпера-
турна и контролно-про-
пускателен пункт. Доста-
вено е специализирано 
оборудване за оптими-
зиране дейността на ри-
барите - Г-образен кран 
за лесно изваждане на 
улова, контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъци, ледогенера-

тор за люспест лед, шок-
замразител, професио-
нална вакуумираща ма-
шина и работни маси.

„Изключително сме до-
волни, че успяхме да из-
градим тази борса за 
продажба на риба, за-
щото смятаме, че това е 
адекватна грижа за на-
шата рибарска общност, 
за да могат да предлагат 
улова си под формата на 
първа продажба на тери-
торията на пристанище-
то“, завърши Бабева.

На свой ред директо-
рът на ОП „Пристанищна 

инфраструктура“ Яни 
Янулов добави, че ри-
барската общност е до-
волна от изпълнението 
на проекта.

„На територията на об-
щина Несебър има лод-
ки в Равда, Несебър и 
Свети Влас. Всеки един, 
който желае да канди-
датства, може да го на-
прави. Не сме отказали 
на никого, все още има 
празни места“, каза още 
той.

Официалното открива-
не на пристанището ще е 
след около седмица.

кРИМИ

Помориец с 
товарна кола 
блъсна 
мотоциклетист

На улица „Солна“ в 
Поморие, срещу базата на 
EVN товарен автомобил 
„Ивеко Дейли“, управля-
ван от 46-годишен мъж от 
Поморие, при ляв завой 
отнема предимство и 
блъска движещия се 
срещу него мотоциклет 
„Дукати Монстер“. 
Моторът е управляван от 
40-годишен помориец, 
който с разкъсно-контуз-
на рана на левия крак. Той 
е прегледан в УМБАЛ - 
Бургас и освободен за 
домашно лечение, без 
опасност за живота.

Иззеха 
марихуана 
от дома на 
бургазлия

Служители от Пето 
районно управление - 
Бургас извършили про-
верка в частен дом на ул. 
„Цар Иван Шишман“, 
където живее 43-годишен 
бургазлия. Там са намери-
ли и иззели: глави от 
съцветия, електронна 
везна и конопено расте-
ние с височина от около 
80 см. Общото количество 
на намерената марихуана 
е около 35 грама. 
Бургазлията е задържан 
за срок до 24 часа.

„Черноморски фар”

С разпореждане на об-
ластния управител Стойко 
Танков започна поетапно-
то почистване на част от 
най-критичните участъци 
от речните корита, канали 
и дерета в област Бургас. 
Това е превантивна мярка 
за предотвратяване на на-
воднения при обилни ва-
лежи, които биха нанесли 
сериозни щети на населе-
ните райони и земедел-
ските площи. По указание 
на областния управител 

приоритетно ще се обра-
ботват участъците, които 
имат най-спешна нужда от 
почистване.

За поредна година в 
кампанията, организира-
на от Областна админи-
страция Бургас, се включ-
ват и лица, лишени от сво-
бода, които с доброволен 
ръчен труд ще обработват 
с препарати и почистват 
от наноси, храстова и дър-
весна растителност уязви-
мите участъци.

По специално изготвен 
график и след съгласуване 

с общините в периода от 
юли до края на летния се-
зон ще бъдат третирани с 
препарати и ръчно почис-
тени дерета, речни корита 
и отводнителни канали, 
които са в управление на 
областния управител.

Контролът по изпълне-
ние на дейностите, спаз-
ване на предварително ут-
върдения график, както и 
напътствията на лицата, 
лишени от свобода, ще се 
извършват от служител на 
Областна администрация 
Бургас.

Започна почистване на 
най-критичните дерета и 
речни корита в областта

„Черноморски фар“

В дните на Плажния уик-
енд - 8-10 юли, всички бур-
газлии и гости на града, за-
платили входен билет за 
Природонаучната експози-
ция, на 9 и 10 юли ще могат 
напълно безплатно да чуят 
интересната беседа, за-
почваща от 11:00 часа. Ак-
цент този път е най новата 
изложба – „Светът в зрън-
це пясък“.

Пясъци от всички конти-

ненти, от екзотични места 
като Великденските остро-
ви, Островът на костенур-
ката и Зеления плаж на Ха-
ваите са подредени в нова 
витрина, които са част от 
пясъчната колекция на му-
зея, събирана от 2014 годи-
на до днес.

Освен това в Природо-
научния музей ще може да 
разгледате и избрани ми-
нерални образци от лични-
те колекции на инж. Нико-
лай Господинов, Евгени 

Вулев и Руслан Алeксан-
дров.

Заповядайте на ул. „Кон-
стантин Фотинов“ № 30 за 
кратка разходка по най-
красивите и екзотични пла-
жове, запознайте се с гео-
историческото развитие и 
съвременното природно 
разнообразие на Югоиз-
точна България и уникал-
ната природа на региона.

Експозициите на РИМ-
Бургас ви очакват всеки 
ден от 10:00 до 19:00 часа.

Природонаучният музей 
предлага безплатна беседа 



Силвия ШАТЪРОВА

През последните де-
сет години тежките ка-
тастрофи с пешеходци в 
Бургас са намалели драс-
тично, това сочат дан-
ни на неправителстве-
ната организация „SOS - 
ПТП“. Промени се цяла-
та транспортна схема и 
всички усилия на власт 
и неправителствен сек-
тор са насочени към обу-
чение, превенция и толе-
рантност на пътя. До този 
извод обаче се стига след 
тежки инциденти и десет-
ки загинали.

Преди 11 години през 
юни бургаското обще-
ство се взриви от слу-
чая с премазаната на 
пешеходна пътека Валя 
в комплекс „Изгрев“. Тя 
бе блъсната точно на пе-
шеходна пътека докато 
пресича. Заради спрял 
автомобил, водачката 
на идващата отзад кола 
няма видимост, но въпре-
ки това шофира с прека-
лено висока скорост и 
удря пресичащото дете. 
Стига се до фаталния ин-
цидент, следват десет-
ки кампании и превен-
ции. Започва поставяне-
то на разделителни ман-
тинели на оживени буле-
варди, пешеходни пътеки 
на ключови точки, огра-
ничаване на скоростта в 
Централна градска част.

Пътният травматизъм е 
намалял, но културата на 
шофьори и пешеходци не 
става по-добра. Разсеяни 
пешеходци пресичат на 
всевъзможни места, а не 
на означените, премина-
ват по платната, загледа-
ни в телефони в ръка и не 
обръщат внимание на об-
становката.

„Реално едно ПТП ста-
ва заради неспазване на 

едно правило, рядко са 
заради техническа повре-
да или пристъп на водач“, 
казва Манол Тодоров от 
„SOS-ПТП“, който е за-
местник-председател на 
Транспортната комисия 
в Общинския съвет. Той 
казва, че в Бургас има 
отдел към Общината, кой-
то работи много ефек-
тивно.

„Отделът на г-н Иван 
Гюлев следи за цяла-
та пътна карта и учас-
тъци и когато има кон-
фликтни точки, които 
предразполагат за ПТП. 
През последните десет 
години се смени транс-
портната схема, вле-
зе Интегриран градски 
транспорт. Цялата път-
на карта на Бургас се 
промени. С мерките, ко-
ито се взеха, ПТП нама-
ляха , може да го заявя“, 
категоричен е Тодоров. 
Според него в Бургас пе-
шеходецът е водещ, а не 
както е в други градове и 
страни на Европа, където 
шофьорът е определяща-
та фигура. 

Ограничение от 30 км/ч 

в центъра на града - пре-
венция или още по-голям 
трафик

Не бях много съгласен 
с ограничението от тези 
30 км в час за центъра на 
града, защото пренаси-
щането със светофари и 
ограничаване на скорост-
та няма да доведат до ща-
дене на околната среда. 

Трябва да се види ефек-

та от ограничението, за 
да се разбере дали на-
малява трафикът. Според 
мен философията на но-
вата транспортна схема е 
по-малко да се возим на 
коли и повече да търсим 
начини за придвижване 
с велосипеди. Правилна 
е посоката, в която об-
щината се движи“, казва 
Тодоров.

Бургазлии искат и 
стоянки на скутери 

Все повече хора освен 
тротинетки, велосипеди 
ще започнат да се прид-
вижват като в Италия със 
скутери. Трябва да се по-
мисли и за такива места, 
едно от местата за синя 
зона да се начертае за 
тях и това ще намали тра-
фика, казва още общин-
ският съветник.

Конфликтните 
точки в града

Картата на конфлик-
тните участъци показва, 
че на първо място стои 
Подземната улица, която 
свързва „Христо Ботев“ с 
улица „Гурко“. Шофьорите, 
които идват от посока 
Математическата гимна-
зия, нямат никаква ви-
димост към идващите от 
подземната улица. Винаги 
трябва да си нащрек, каз-
ват препатили. 
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Бургас - първенец  
Кои са все още 
конфликтните участъци

В края на юни отбеляз-
ахме Националния ден за 
безопасност на движени-
ето. От ОДМВР - Бургас 
проведоха редица бе-
седи с деца и ученици. 
Първите беседи, изнесени 
от инспектор Константин 
Вангелов от сектор „Пътна 
полиция” при ОДМВР 
– Бургас и инспектора 
по превенция Цветелина 
Рандева, се проведоха 
пред ученици от училище 
„Св. св. Кирил и Методий” 
и Профилираната гимна-

зия за романски езици „Г. 
С. Раковски”. В детайли бе 
засегната темата за дет-
ския пътен травматизъм, 
като пред подрастващите 
бяха очертани и основни-
те фактори за настъпва-
нето му, сред които: не-
съобразяване на поведе-
нието на подрастващите 
(било като велосипедисти, 
скейтбордисти, пешеходци 
или водачи на електриче-
ски тротинетки) с възмож-
ните рискови пътни ситу-
ации. Като основен про-

блем бе посочено преми-
наването по пешеходни 
пътеки, като изискването 
е велосипедът, скейтбор-
дът или тротинетката да 
се избутват, а водачът им 
да върви пеша по пътека-
та, масово не се спазва. 
Не на последно място бе 
дискутиран проблемът с 
водачите, които в нетрез-
во състояние или употре-
били наркотици шофират 
както в градска, така и в 
извънградска среда. 

В Гимназията по тури-

зъм бяха засегнати други 
теми. Особено интригува-
щи се оказаха въпросите 
с дрифтирането на леки 
автомобили, управление-
то на електрически троти-
нетки, както и безопасно-
то пресичане по пешеход-
ните пътеки, чрез избутва-
нето на велосипеда, скейт-
борда или тротинетката. 
Подрастващите сподели-

ха и своите наблюдения 
за възлови бургаски кръс-
товища, на които въпреки 
въведената пътна марки-
ровка, непрекъснато въз-
никват рискови ситуации – 
сред тях са кръстовище до 
магазин „Метро”, на изхо-
да за Варна и „Трапезица”, 
както и кръстовищата на 
улиците „Цар Петър” и 
„Христо Ботев” и „Гурко” 

и „Цар Симеон I”.   
Превантивна седмица, 

посветена на пътната без-
опасност, стартира с поли-
цейски беседи пред учени-
ци от горен курс, като ще 
продължи и през следва-
щите дни със занимания с 
малчуганите от детска гра-
дина „Златното ключе” и 
сборни групи от бургаски-
те читалища. 

Ученици посочват опасни пешеходни участъци

н
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Т
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м
а Манол Тодоров в една от кампаниите за безопасно пресичане на пешеход-

на пътека



Друга конфликтна точка, 
която предразполага за-
дръстване, е кръстовище-
то между улиците „Тодор 
Александров“ и „Спортна“ 
зад стадион „Черноморец“. 
Там наскоро Тодоров и ко-
легата му Стоян Грозев по-
искаха кръгово кръстовище, 
което да облекчи трафика, 
защото целият поток към 
„Меден рудник“ и Южното 
Черноморие преминава от-
там. Той е категоричен, че 
кръговото на „Трапезица“ е 
добър пример, но е трябва-
ло габаритите му да бъдат 
по-големи. 

Рискова пешеходна пъ-
тека е тази на бул. „Никола 
Петков“ в „Зорница“. Там 
са две платна от двете 
страни, драматичен мо-
мент за пресичане на пе-
шеходци.

Конфликтно е на „Сан 
Стефано“ и „Гладстон“, 
през зимата в 17 часа е 
тъмно и трудно се вижда. 
Имаше няколко докладни 
с искане за светофар, от 
Общината обаче отказват 
с довода, че през 30 метра 
ще има светофари и ще се 
задръсти целият бул. „Сан 
Стефано“.

Според експерти друга 
конфликтна улица е „Цар 
Калоян“ - всяка трета ка-
тастрофа е точно там, каз-
ва говорителят на ОДМВР 
- Цветелина Рандева. 

Все по-малък е процен-
тът на неотдаване на пре-
димство на пешеходци, 
казва тя. Според нея не-
зависимо че Пътна поли-
ция прави непрекъсната 
превенция, „всяка година 
шофьорски книжки полу-
чават над 2000 шофьори, 
които се качват на автомо-
билите си с идеята, че са 
безсмъртни. В училище ги 
обучават в превенция де-
цата, ние също, но родите-
лите често дават лош при-
мер“, допълва тя.

През годините видеонаб-
людението в града също се 
оказало положителен знак 
да се дисциплинират шо-
фьорите камикадзета.

Според Рандева една от 
най-опасните преди години 
отсечки Бургас - Созопол 
вече не е такава заради 
разделителната мантинела 
и почти няма катастрофа. 
Като парадокс тя определи 
сблъсъка с автомобила на 

кметицата на село Присад, 
която загина по нелеп на-
чин - в тъмната част на де-
нонощието тя спряла в из-
преварващата лента кола-
та си и излязла от нея, за 
да гледа друга катастро-
фа, след което била блъс-

ната от автомобил и заги-
нала на място.

Като добър пример тя 
даде и разделителната 
мантинела на бул. „Стефан 
Стамболов“ в участъците, 
където са няколко учили-
ща. Вече няма преминава-

не през платното и риск от 
сблъсък. 

Превенцията е в посока 
да се спазват правилата 
при завой наляво или на-
дясно, когато има пеше-
ходна пътека и премина-
ващи пешеходци, а свето-

фарът е на зелено за шо-
фьорите, казва тя.

Според нея агресията на 
пътя е факт и има чувство-
то, че шофьорите спазват 
два различни правилни-
ка за движение по пъти-
щата. 
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по толерантност на пътя

24 повече загинали в ката-
строфи за трите месеца на 
2022 г. в сравнение със същия 
период от миналата година

Само за месец починалите от 
ковид намаляха 4 пъти 

219 души загубили живота 
си при самокатастрофи през 
2021 г.

24 повече са убитите в ката-
строфи от началото на година-
та в сравнение със същия пе-
риод на миналата, показват да-
нните на МВР. 94 са загиналите 
за първите 3 месеца на 2022 г., а 
през 2021 са били 70, или увели-
чението е с 33%. За същия пери-
од ранените сега са със 149 по-
вече, а катастрофите бележат 
ръст със 114.

Увеличение на жертвите и ка-
тастрофите отчита и докладът за 

травматизма по пътищата през 
2021 г. - загиналите са с 97 пове-
че от 2020-ра, ранените - с 488, а 
тежките катастрофи - с 370.

През 2020 г. имаше ограничения 
за пътувания заради пандемия-
та за разлика от 2021 г., както и в 
последните 3 месеца на 2022-ра. 
Починалите от коронавирус за по-
следното денонощие например са 
8, а загиналите и ранените в ката-
строфи са 19. 4 пъти е намалял бро-
ят на жертвите на коронавируса за 
последния месец. С намаляването 
им обаче се увеличават постепен-
но загиналите в катастрофи.

В 13 области на страната е ре-

гистриран ръст на загубилите 
живота си на пътя през 2021 г., а 
най-голям е този за Перник. Там 
са загинали 54 души. Причината 
за рекордния скок обаче е зло-
вещата катастрофа на магистра-
ла “Струма” през ноември, кога-
то автобус с македонски туристи 
се запали и изпепели 46 души. За 
2020 г. на територията на област 
Перник бяха починали само 3-ма 
при катастрофи.

През 2021 г. най-голям е бро-
ят на катастрофите в петък - 981, 
а най-малък в неделя - 733. Във 
вторник броят на загиналите е 
най-голям – 123-ма, а най-малко 

са жертвите в четвъртък – 60.
За първи път загиналите при 

самокатастрофи достигат броя 
на тези, загубили живота си при 
сблъсък на два автомобила. 219 
са умрели при удари в дърво, 
стълб, преобръщане в канавката 
и други подобни произшествия. 
Цифрата е със 72 повече, откол-
кото през 2020 г.

При сблъсък между коли са за-
гинали 220 души през 2021 г. и 195 
през 2020-а - с 25 повече.

Макар и с един прегазен пеше-
ходец, 2021 г. води на 2020-а и по 
този показател.

Два пъти повече деца са загу-
били живота си на пътя през ми-
налата година - 48, при 22 през 
2020-а. Ръст има и при жертви-
те от третата възраст - 33-ма по-
вече са загиналите по пътищата 
пенсионери.

Националната статистика 

Майката на загиналата Валя - Мария Димитрова, пое битка за промяна в законо-
дателството и за повече превенция Една от акциите 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ОБЯВА

Заповед №528/05.07.2022 г. на Кмета на Община 
Приморско.

С Решения №61/30.04.2020 г., №119/31.07.2020г. 
и №134/28.08.2020г. на Общински съвет – Приморско 
е дадено съгласие за провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на недвижими имо-
ти, частна собственост на Община Приморско, нахо-
дящи се в гр. Приморско и с. Ясна поляна, Община 
Приморско, област Бургас. Със същите решения 
Общински съвет – Приморско е определил задължи-
телните условия за участие в публичния търг с тай-
но наддаване, като ми е възложено да проведа тър-
га, при така приетите условия.

Предвид горното и на основание чл.44, ал.2 от 
ЗМСМА, чл.35 ал.1 ЗОС, чл. 64 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи - общинска собственост, и в изпълнение на 
Решенията на Общински съвет – гр. Приморско,

З А П О В Я Д В А М :
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване 

за продажба на следните недвижими имоти, частна 
собственост на Община Приморско, находящи се в 
гр. Приморско и с. Ясна поляна, Община Приморско, 
област Бургас:

1. ПИ с идентификатор 58356.503.502(петдесет 
и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, пет-
стотин и три, точка, петстотин и две), целият с площ 
2 690(две хиляди шестстотин и деветдесет)кв.м., 
по КК и КР на гр.Приморско. Трайно предназначе-
ние на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване. При граници на имо-
та: 58356.503.501; 58356.503.278; 58356.503.279 
и 58356.503.276, представляващ УПИ ІІ(две рим-
ско), кв.49(четиридесет и девет) по регулационния 
план на гр. Приморско, частна общинска собстве-
ност съгласно АЧОС №2714/31.10.2017 г. вписан с 
вх.рег. №2181/02.11.2017 г., Акт №166, том 5 при 
СВ-гр.Царево.

1.1. Начална тръжна цена 376 400,00 лв.(триста 
седемдесет и шест хиляди и четиристотин лева) 
без ДДС.

2. ПИ с идентификатор 58356.506.248(петдесет 
и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, пет-
стотин и шест, точка, двеста четиридесет и осем), 
целият с площ 474(четиристотин седемдесет и че-

тири)кв.м., по КК и КР на гр. Приморско. Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 
(до 10m). При граници на имота: 58356.506.250; 
58356.506.251; 58356.506.249; 58356.506.247 и 
58356.506.176, представляващ УПИ Х(десет римско) 
в кв.36„а”(тридесет и шест буква „а”) по регулаци-
онния план на гр.Приморско, частна общинска соб-
ственост съгласно АЧОС №1980/10.02.2015 г., впи-
сан с вх.рег. №184/10.02.2015 г., Акт №105, том І 
при СВ-гр.Царево.

2.1. Начална тръжна цена 139 188,00 лв.(сто три-
десет и девет хиляди сто осемдесет и осем лева) 
без ДДС.

3. ПИ с идентификатор 87655.4.82(осемдесет 
и седем хиляди шестстотин петдесет и пет, точка, 
четири, точка, осемдесет и две), целият с площ 2 
075(две хиляди и седемдесет и пет)кв.м., по КК и КР 
на с. Ясна поляна. Трайно предназначение на тери-
торията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За 
база за селскостопанска или горскостопанска тех-
ника. При граници на имота: 87655.4.52; 87655.4.48; 
87655.4.39; 87655.4.34; 87655.39.92; 87655.4.83 и 
87655.4.81, ведно с построената в имота двуетаж-
на сграда с идентификатор 87655.4.82.1(осемдесет 
и седем хиляди шестстотин петдесет и пет, точ-
ка, четири, точка, осемдесет и две, точка, едно) 
по КК и КР на с. Ясна поляна със ЗП - 193(сто де-
ветдесет и три) кв.м. и РЗП - 386(триста осемде-
сет и шест)кв.м. Предназначение: Друг вид сгра-
да за обитаване, частна общинска собственост съ-
гласно АЧОС №2851/01.03.2018 г., вписан с вх.рег. 
№2934/09.03.2018 г., Акт №95, том 8 при СВ - гр. 
Бургас.

3.1. Начална тръжна цена 26 018,00 лв.(двадесет 
и шест хиляди и осемнадесет лева) без ДДС.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следните задължителни условия за 
провеждане на публичния търг с тайно наддаване:

1. Направените предложения не могат да бъдат 
по-малки от първоначалната тръжна цена без ДДС 
плюс 10%.

2. Депозитът за участие в публичния търг е в раз-
мер на 10% от началната тръжна цена за съответ-
ния имот без ДДС.

3. Начин на плащане на цената – В 7/седем/ дне-
вен срок от получаване на поканата за сключване 
на договор, спечелилият участник следва да запла-
ти цената и дължимите данъци и такси определени в 
заповедта за спечелил търга.

4. Не се допускат до участие в търга лица, има-

щи данъчни или облигационни задължения към об-
щина Приморско.

 ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документа-
ция:

1. Заявление за участие – (по образец);
2. Административни сведения за участника – (по 

образец);
3. Скици на имотите;
4. Актове за частна общинска собственост;
5. Препис от настоящата заповед;
6. Извлечение от НРПУРИВОС в частта относно 

процедурата за провеждане на търга;
7. Проект на договор – (по образец).
8. Ценово предложение - (по образец).
ІV. ОПРЕДЕЛЯМ следните задължителни документи 

за участие в публичния търг с тайно наддаване:
1. Заявление за участие – (по образец);
2. Административни сведения за участника – (по 

образец);
3. Копие на документи, удостоверяващи регистра-

цията на участника: удостоверение за ЕИК/БУЛСТАТ, 
(или посочен в заявлението ЕИК – за регистрирани-
те по Търговския закон участници);

4. Идентификационен номер по ЗДДС (за реги-
стрираните по ЗДДС);

5. За търговци ЮЛ - решение на управителен ор-
ган за участие в търга и придобиване на имота по 
направеното предложение;

6. Квитанция за закупена тръжна документация;
7. Квитанция за внесен депозит за участие;
8. Предложение за размера на цената, поставено 

в отделен запечатан, непрозрачен плик, с надпис от 
външната страна „предлагана цена” и името на участ-
ника, и поставен в общия плик; Размерът на цената 
да е посочен без включен ДДС.

* Всички документи трябва да са с дата на из-
даване, не по-рано от 3 (три) месеца от обявена-
та дата на отваряне на офертите или да са в срок 
на тяхната валидност, когато такава е изрично за-
писана в тях.

* Документите се предоставят в оригинал или ко-
пия, заверени с подпис и печат на участника.

V. Срок за закупуване на тръжната документация – 
от деловодството на Община Приморско - до 16.00 
часа на 18.07.2022 г.

VІ. Срок за подаване на предложенията за участие 
в търга – до 17.00 часа на 18.07.2022 г.

VІІ. Предложения за участие се подават в деловод-
ството на Община Приморско, в запечатани и непро-
зрачни пликове, върху които следва да е изписано 

името на участника и описание на обекта, за който 
се участва в търга. Предложенията за участие тряб-
ва да отговарят на Наредбата за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
– общинска собственост и да съдържат всички из-
искуеми документи за участие, определени с насто-
ящата заповед.

 VІІІ. Цена на тръжната документация - е 0,2% от 
началната тръжна цена на обекта, но не по-малко 
от 100 (сто) лв. и не повече от 300 (триста) лв., съ-
гласно чл.75, т.2 от НОАМТЦУ на територията на об-
щина Приморско, платими на касата или по смет-
ка на община Приморско. Депозитът за участие е 
платим по сметка на общината: ОББ АД, ІBAN BG 59 
UBBS 80023300372010, BІC UBBSBGSF, БУЛСТАТ 
BG102164063 на Община Приморско, който се вна-
сят най-късно до изтичане на срока за подаване на 
предложенията за участие.

ІХ. Дата на отваряне на предложенията – 
19.07.2022 г., час на отваряне - 10.30 часа, мяс-
то на отваряне - сградата на общинска администра-
ция Приморско, на адрес: гр. Приморско, ул.”Трети 
март” №56.

 Х. Оглед на имотите може да се извърши по же-
лание на кандидата всеки работен ден, до датата на 
провеждане на търга, с предварителна заявка и след 
закупуване на тръжна документация, с негов пре-
воз и в присъствието на представител на Община 
Приморско.

Препис от настоящата заповед да се връчи, на 
всички длъжностни лица, до които се отнася, за све-
дение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възла-
гам на Мария Георгиева – Секретар на Община 
Приморско.

На основание чл.66, ал.5 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, насто-
ящата заповед да се публикува в един региона-
лен ежедневник, един национален ежедневник, да 
се постави на информационното табло в сграда-
та на общинската администрация Приморско, как-
то и да се публикува на интернет страницата на 
Община Приморско.

На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, в трид-
невен срок от издаването на настоящата заповед 
да се изпрати препис от същата на Председателя на 
Общински съвет – гр. Приморско.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване.
За повече информация на тел. 0550 33631



Съветници питат, 
администрацията отговаря

„Черноморски фар“

Книгата „Бохемските 
места на соца. Бургас” бе 
представена официално в 
Бургас от издателката й 
Румяна Емануилиду. Ав-
торката Мариана Първа-
нова не успя да присъства 
лично на премиерата, но 
пък дойдоха много от ней-
ните герои, които разказа-
ха свои спомени за бохем-
ските места на соца - Ки-
рил Дончев, Кристофър 
Бъкстон, Стефан Диомов 
развълнуваха публиката с 
интересни случки.

Преди 5 години Мариана 
пристига в Бургас и се зах-
ваща с идеята да опише 
местата по начина, по кой-
то е направила това за Со-
фия.

Подходът и при двете 
книги е един и същ – по-
сочват се бохемските гнез-
да и кои са обитателите, 
които, подобно на техните 
артистични събратя от Ев-
ропа, са се събирали по 
едно и също време на де-
ня, почти в постоянни ком-
пании, на определени мес-
та, наричани от културоло-
зите „литературни кафене-
та”. Оттам идва и понятие-
то „бохемски кафенета” 
или по-обобщаващото – 
„бохемски места”.

Тези обиталища, незави-
симо къде се намират в 
Европа или в коя полити-
ческа система се ситуи-
рат, стават абсолютно не-
обходимият кислород, кой-
то дава живот и импулс за 
творчество, а творците 
придават онази специфич-
на пъстрота, която е обект 
на гордост за всеки град. 
Заради това артистичните 
средища са толкова ва-
жни и неизменно влизат в 
графата „културни забеле-
жителности“. Те отдавна 
са станали част от матери-

алното и нематериално 
културно наследство на 
всяка държава и фигури-
рат в туристическите пъте-
водители на Париж и Мюн-
хен, Лондон и Мадрид, 
Прага и Краков.

Време е да влязат и в 
нашето културно наслед-
ство.

Като стар град и Бургас 
има своите „литературни 
кафенета” или казано по 
друг начин – „артистични 
свърталища”. И как да е 
иначе, след като още през 
50-те години на ХХ век за-
почват да наричат Бургас 
Град на поетите, на худож-
ниците и на артистите. Той 
е с особена атмосфера – 
отворен към морето и към 
света, необичайна смес 
между шумната градска 
суматоха и лежерността 
на морския курорт. А мест-
ните жители – със специ-
фичен колорит и характер, 
който се дължи на етниче-

ската пъстрота, характер-
на за всяко пристанище. 
Без съмнение манталите-
тът на бургазлии също е 
силно повлиян от трафика 
на корабите в пристани-
щето и от пътешествията в 
далечни страни.

Има и друг фактор, до-
принесъл за цветистия об-
лик на бургазлии – вълни-
те от бежанци, които се 
стичат в района през пър-
вата половина на ХХ век 
от Одринска и Беломор-
ска Тракия, Македония, 
Добруджа, Западните по-
крайнини и Мала Азия. В 
резултат на това върху 
картата на Бургас бързо 
никнат нови предградия – 
„Пясъците“ (включващо 
Индустриалния квартал, 

„Акациите“ и „Бежанското 
поселение“), Карабаир 
(днес комплекс „Меден 
рудник“), Баатарла (днес 
квартал „Лозово“), Комлу-
ка, селата Горно Езерово 
и Крайморие (днес кварта-
ли на Бургас). 

Може би заради отдале-
чеността от София, а и за-
ради тази пъстрота и дори 
екзотика, каквато изглеж-
да в очите на външните хо-
ра, се крие едно от обяс-
ненията защо в Бургас в 
края на 50-те до 70-те годи-
ни на ХХ век избухва кул-
турна експлозия – фено-
мен, дал на България тол-
кова известни поети и пи-
сатели, режисьори и ак-
тьори, художници и музи-
канти. Каква е била тази 
особена атмосфера тога-
ва, заради която днес го-
ворим за „бургаското чу-
до” по време на социали-
зма – на този въпрос се 
опитваме да отговорим в 
тази книга.

Също както в предишна-
та книга – „Бохемските ка-
фенета на соца“, освен ге-
ографска карта на „артис-
тичните свърталища”, да-
ваме думата на техните 
обитатели – на участници-
те и свидетелите на съби-
тията от преди 60-70 годи-
ни. От първо лице те раз-
казват за онзи върховен 
творчески дух на Бургас, 
който години наред след 
това зарежда и вдъхновя-
ва много творци, от който 
се появява „легендата Бур-
гас“.

Книгата не е плод на мо-
дата по ретрото и не е мо-
тивирана от носталгия по 
миналото. Нито е мемоар-
но четиво или историче-
ско кулинарно пътешест-

вие. В нея не се дават 
оценки на социализма. Тя 
няма тези амбиции. Анали-
зът на социализма от 40-те 
до 80-те години на ХХ в., 
съпоставянето на „вътреш-
ната свобода” с „общест-
вената несвобода” и мяс-
тото на интелектуалците, 
не е задача на тази книга. 
Оставяме тази обширна 
тема на други, докато на-
шата цел е далеч по-скром-
на.

Желанието ни е да очер-
таем своеобразен „пъте-
водител” на бохемските 
места в Бургас през 50-те - 
80-те години на ХХ век, в 
контекста на културния 
живот в града и процесите 
в страната. Също както в 
предишната книга, отново 
даваме думата на самите 
участници и свидетели на 
„бургаското чудо“, преда-
ваме техния автентичен 
разказ за събитията и яв-
ленията, както и за ярките 
личности, вдъхновили тол-
кова много хора, които ус-
пяват не само да раздви-
жат провинциалния живот 
в Бургас, но и да изведат 
града до един от водещите 
културни центрове в стра-
ната, по който са се равня-
вали най-добрите. 

„Ще се радваме, ако 
„Бохемските места на со-
ца. Бургас“ успее да пре-
даде общата културна кар-
тина на бургаския живот 
от 50-те до 80-те години на 
ХХ век и да послужи за от-
правна точка за по-детайл-
ни и задълбочени проучва-
ния“, пише в увода на кни-
гата авторката Мариана 
Първанова.

В следващите броеве 
очаквайте части от нея

Книга пътеводител  
ни повежда към бохемските места в Бургас 

Стра ни ца 6 8-11 ЮЛи 2022

ЛегендИ
4 Легендарни художници, 
композитори и театрали 
разказват случки за известни 
кафенета и ресторанти 

4 Ще се нареди ли Бургас до 
Прага, Краков и Париж, 
превръщайки ги в културни 
забележителности

Издателят Румяна Емануилиду представи книгата



През юни 2022 г. три краси-
ви момичета смаяха с талант 
учители, съученици, родите-
ли и гости на Средно училище 
"Никола Йонков Вапцаров" - 
град Айтос. Трите заедно за 
първи път подредиха свои кар-
тини на обща изложба в прос-
торното фоайе на училището. 
Една различна, "млада" и стой-
ностна експозиция в училище-
то, в което изложбите са вече 
традиция.

Те са Виктория Серафимо-
ва, Дамла Кемик и Жасмина 
Татарова. От различни кла-
сове, различни са и по харак-
тер. Обединява ги запалено-
то в годините желание да ри-
суват и подчертания стремеж 
към собствен почерк. И трите 
подаряват част от своя инти-
мен свят, от своите съкрове-
ни мигове с молива, четката, 
боите, платното. А всяка поот-
делно показва в картините си 
своята уникалност - с израз-
ните средства, с посланията, 
с техниката...

„Впечатлена съм от тази 
експозиция. Признавам, че 
съм изненадана от това, ко-
ето показват нашите млади 
художнички. Убедена съм, че 
имат дарба и във времето ще 
се доказват с още картини и 
изложби", коментира дирек-
торът Ирина Вътева. 

Темата на изложбата не 
е конкретна. В училищното 
пространство младите тво-
рци имат максимална свобо-
да за изява. И техниките са 
различни - Виктория показва 
перфектните линии на графи-
ката, Жасмина и Дамла - по 
свой сюжетен начин съчета-
ват пъстротата на акрила с 

категорично заявена творче-
ска индивидуалност. И макар 
индиректно, от всички платна 
струи радостно настроение и 
младост.

У Дамла личи смелият из-
бор на съвременна тематика. 
Картините й, изложени на из-
ящни нови стативи, впечатля-
ват с нетрадиционна цветова 
гама, пространство, обем, фор-
ма. "Това е първата ми излож-
ба и съм много развълнувана. 
Рисувала съм тези картини в 
продължение на две години. 
Първоначално, в края ІХ клас, 
рисувахме на дъската и учите-
лите забелязаха моя талант, и 
по-специално - г-жа Стратие-
ва, която е моят класен. Така 
се стигна до участието ми в из-
ложбата", разказва Дамла.  

За нея рисуването е хоби, 
затова е смела в експеримен-
та. Творбите й са интересни и 
провокативни. Редом до обра-
за на един различен Левски е 
сложила уникалния графичен 
портрет на Силвестър Стало-
ун, така както го видяла във 
филма "Роки" по телевизията. 

До него е друг експеримент 
- една от първите й рисунки 
"просто жена, която стои с от-
ворена уста".

Дамла е в Х клас, както сама 
казва - почти в ХІ. Обича да ри-
сува портрети. В момента "не 
рисува нищо", но е "предпри-
ела мерки за благотворителна 
изложба". Отличник на випу-
ска е и "в момента иска да е ад-
вокат", но постоянно мени мне-
нието си. Засега няма намере-
ние да става художник.

Усеща се, че главният "ви-
новник" за експозицията "три 
в едно", Маргарита Стратие-
ва - преподавател по геогра-
фия, иска да остане инкогни-
то. Но лесно я откриваме в 
деня, в който гимназистките 
са в училището. Споделяме, 
че изложбата е изненадващо 
добра и чаровната Стратиева 
откликва с усмивка. "Радвам 
се, че ви харесва - по-различ-
на и по-оригинална е. Удовлет-
ворена съм от това, което на-
правихме. Всъщност, тази го-
дина имаме поредица - от фо-
тоизложбата на Иван Чаков, 
и сега - картините на тези та-
лантливи момичета. Излож-
бата ще остане през летните 
месеци, за да могат да я ви-
дят повече посетители на учи-
лището, както и децата, кога-
то се завърнат на 15 септем-
ври. Момичетата заслужават 
това внимание".

От Маргарита Стратиева на-
учаваме още, че младите дами 

вече са печелили награди. 
"Жасмина е участвала в кон-
курси. Дамла се изявява пове-
че в една друга област - пое-
зията. Има много първи места, 
едната организация, към коя-
то участва, е „Салон за бъл-
гарска култура и духовност“ в 
София, а конкурсът беше в Чи-
каго. Спечели първото място, 
като повечето участници бяха 
в по-голяма възрастова група. 
Но успешно се справи. Викто-
рия впечатлява с професио-
нално отношение към графи-
ката", разказва още Стратие-
ва. А ние любопитстваме как е 
събрала трите момичета и как-
ва е предисторията?! 

"Класен ръководител съм 
на Дамла от VІІІ клас, показ-
вала ми е нещата, които рису-
ва. Много често рисува и на 
бялата дъска в междучасие-
то. Това обича да прави и го 
прави постоянно и много до-
бре. Има мечта - да се изяви 
и със скулптура. При Жасми-
на, на която не преподавам, 
за което съжалявам - нещата 
станаха съвсем случайно. По-
паднах на информация за ней-
на награда и на статия с нейна 
рисунка. Бях много впечатле-
на. На Виктория съм препода-
вала в V клас и в ІХ клас и чес-
то съм виждала първоначални-
те й "драсканици" в тетрадка-

та. Така се започва, разбира 
се... Говорили сме с нея, зная, 
че има потенциал", казва още 
преподавателят, с особена за-
слуга да я има изложбата.

Оказва се, че "подинициа-
торът" е Виктория, която до-
година ще бъде абитуриентка. 
На изложбата е наредила пре-
красни натюрморти и портре-
ти, с които би могла спокойно 
да кандидатства в Художест-
вената академия. Графиките 
й, подредени на една от стени-
те на залата, издават сериоз-
ни познания в работата с мо-
лив и туш.

Виктория е с най-дълъг опит 
в рисуването и най-последо-
вателна в желанието да се 
посвети на изобразителното 
изкуство. "Рисувам от доста 
малка - бях пет, шестгодиш-
на, но тогава са били просто 
драсканици. Сериозно запо-
чнах да се занимавам с рису-
ване преди година - две. Нас-
коро ходих на уроци по рису-
ване, но ги спрях. И може да 
се каже, че през целия си жи-
вот рисувам", казва девойка-
та. Рисунките подготвила спе-
циално за изложбата. Пресъз-
дала е сюжети, които видяла 
в интернет, защото рисуване-
то "по въображение" не е "ней-
ното нещо". Категорична е, че 
ще учи графичен дизайн след 
ХІІ клас и вече постоянства в 
тази посока.

Жасмина е най-малката 
сред трите, септември ще бъде 
в VІІІ клас, има отличен успех. 
И тя рисува от малка и това е 
първата й изложба в училище. 
"Госпожа Стратиева дойде при 
мен и ме попита дали мога да 
й дам някои от моите рисун-
ки за изложба, и аз много се 
зарадвах. И съответно се съ-
гласих", усмихва се Жасмина. 
Стилът й е близък до пасто-
ралния, предпочита акрилни-
те бои, маркерите и моливите 
от време на време. Има и ри-
сунка с маслени бои, залага 
на пейзажа, на приказни фраг-
менти и на такива от действи-
телността, усеща се предпо-
читанието й към живописна-
та картина. Платната й са на-
ситени с много светлина и до-
бра енергия.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Новото поколение художници - от драсканици  
в тетрадките до изложба с палитра от техники 

Продължава на стр. 3

Виктория Дамла Жасмина

ПОКАНА
за публично обсъждане 

на изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2021 г.

Уважаеми граждани от община Айтос,

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, и в изпълнение на чл. 140 ал. 4 от Закона за 
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
бюджетна прогноза за местни дейности, и за съставяне, приемане, изпълнение и от-
читане на бюджета на Община Айтос, 

Председателят на Общински съвет - Айтос, кани гражданите на община Айтос 
и всички заинтересовани лица, на 18.07.2022 г. на публично обсъждане на го-
дишния отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. Публичното обсъждане ще 
се проведе в Заседателната зала на Общински съвет - Айтос, от 13.30 часа.

Материалите по годишния отчет на бюджета ще бъдат предоставени на разположе-
ние на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ 
на Община Айтос.

Становища по годишния отчет могат да се представят в деловодството на Общински 
съвет - Айтос, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

08.07.2022 г.    Красимир Енчев
гр. Айтос   Председател на Общински съвет - Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

С г-жа Маргарита Стратиева

Разказваме за 
три талантливи 
момичета и за 
училището 
като територия 
за изява



Айтоската 2021-ва на страниците 
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Всяко лято през месец юли Народно чи-
талище „Васил Левски 1869”  провежда 
Танцова академия за децата на град Ай-
тос. Тази година в нея участват 106 деца, 
на възраст от 5 до 13 години, под ръковод-
ството на Мая Христова. 

Лятната танцова академия е едно неве-
роятно изживяване, след което си тръгваш 
с безброй нови приятели и мечти – сбъд-
нати и такива, които тепърва предстои да 
сбъднеш. Много щастливи лица, силни емо-
ции и нови умения - това е айтоската ака-
демия за детски танци. 

В петък вечер деца на Айтос ще покажат 
уменията, които са усвоили за две вълну-
ващи, забавни и полезни седмици на труд 

и усмивки. На концерта продукция „Прия-
тели с танца” айтозлии ще видят подготве-
ните тази година впечатляващи танци.

Родители и приятели, елате и се забавля-
вайте с нас на заключителния ни концерт 
за тази година. Участват малки и големи 
възпитаници на лятната академия. Надя-
ваме се концертът продукция "Приятели с 
танца" да ви развълнува и много да ви ха-
реса. Пожелаваме ви интересни и вълну-
ващи моменти с новите танци на децата 
от Академията!

Заповядайте на 8.07.2022 г. (петък) 
от 18.30 часа на площад ”Свобода”.

НЧ "Васил Левски 1869" - град Айтос

На редовно заседание на 
Общински съвет - Айтос на 29 
юни т.г., Председателят Кра-
симир Енчев внесе предложе-
ние за "Даване на съгласие за 
изработването на ПУП – Пар-
целарен план за обект на тех-
ническата инфраструктура из-
вън границите на населените 
места". Става дума за безо-
пасността на път III - 208 Про-
вадия – Дъскотна – Айтос и 
предвид високия обществен 
интерес по темата, подроб-
но разказваме за мотивите, 
дебатите и решението на Об-
щински съвет - Айтос.

В Заседателната зала ста-
на ясно, че в Общинския съ-
вет е постъпило писмо от Об-
ластно пътно управление – 
Бургас при Агенция „Пътна ин-

фраструктура“, с което уведо-
мяват Съвета, че по път  III - 
208 Провадия – Дъскотна – Ай-
тос са предприети действия и 
са възстановени две аварий-
ни отбивки за тежкотоварни 
МПС с аварирала спирачна 
система, при км 90+694 дясно 
и при км 91+ 720 дясно. 

Според писмото, тези дейст-
вия са предприети в изпълне-
ние на мерките за обезопася-
ване път III - 208 Провадия – 
Дъскотна – Айтос, в участъка 
от км 82+700 (кръстовище на 
с. Руен) до км 94 +231 (кръ-
гово кръстовище с път I – 6), 
посочени в доклада на Инсти-
тута за пътна безопасност от 
18.10.2021 г. и в протокола на 
Междуведомствената коми-
сия от 23.09.2021 г. 

Към писмото е представено 
и геодезическо заснемане на 
обект „Отбивки за МПС с ава-
рирали спирачни системи при 
републикански път III - 208, в 
непосредствена близост до 
гр. Айтос, при изхода на с. 
Руен“. Искането е, Общински 
съвет - Айтос да „даде съгла-
сие за разполагането на ава-
рийните отбивки в общински-
те имоти, посочени в регистъ-
ра на засегнатите имоти“.

Във връзка с писмото на 
ОПУ – Бургас, е поискано и 
представено становище от 
Общинската администрация. 
След запознаване с предста-
вените документи и анализ 
на действащото законодател-
ство, се установява, че "В Об-
щинската администрация не е 
постъпвало искане за изра-
ботване на ПУП – Парцеларен 
план за посочения обект, съ-
щевременно в кореспонден-

цията, водена между Община 
Айтос и Областно пътно уп-
равление - Бургас се твърди, 
че тези отбивки са изпълне-
ни и впоследствие се иска съ-
гласие за ползването на час-
ти от имоти публична общин-
ска собственост, засегнати от 
трасето..... 

....За да бъдат законосъо-
бразно изградени аварийни-
те обекти (отбивки с аварира-
ла спирачна система при ре-
публикански път III - 208 в не-
посредствена близост до гр. 
Айтос при изхода на с. Руен), 
считаме, че следва да бъде 
изработен и процедиран ПУП 
– Парцеларен план. Предвид 
факта, че с трасето на отбив-
ките се засягат имоти общин-
ска собственост, за да бъде 
започната процедурата по 
изработването на плана е не-
обходимо Общински съвет, в 
качеството му на  заинтере-
сован орган, да даде съгла-
сие за неговото изработва-
не." пише още в становището 
на администрацията. 

Общинският съвет се обе-
дини около становището, че 
изпълнението на мерките по 
безопасност на път III - 208 
Провадия – Дъскотна – Ай-
тос в посочения участък е 
въпрос със значим общест-
вен интерес за население-
то на община Айтос. Тяхната 
реализация се осъществява 
от Областно пътно управле-
ние – Бургас, но пряко засяга 
интересите на местната общ-
ност. "В тази връзка, незави-
симо от обстоятелството, че 
към настоящия момент, ви-
дно и от приложеното стано-
вище на общинска админи-
страция,  представената до-

кументация от Областно път-
но управление - Бургас е не-
пълна, с цел максимално съ-
действие от страна на Об-
щинския съвет, за по-бързо-
то приключване на започна-
та процедура и привеждане 
на документацията в съот-
ветствие със законовите из-
исквания", Съветът даде съ-
гласие за изработването на 
ПУП - Парцеларен план, за-
сягащ поземлени имоти, об-
щинска собственост.

Решението е да бъде изра-
ботен на ПУП – Парцеларен 
план за обект „Отбивки за 
МПС с аварирали спирачни 
системи при републикански 
път III - 208 в непосредствена 
близост до гр. Айтос при изхо-
да на с. Руен“, засягащ имоти 
общинска собственост - По-
землен имот в землището на 
гр. Айтос, трайно предназна-
чение на територията „земе-
делска, категория „четвърта“ 
с площ от 2199 кв. м и засег-
ната площ на имота от трасе-
то 391 кв. м. Поземлен имот в 
землището на гр. Айтос, трай-
но предназначение на тери-
торията „земеделска“ с НТП 
„за селскостопански горски 
ведомствен път“  с площ от 
511 кв. м и засегната площ 
на имота от трасето 33 кв. м. 
Поземлен имот в землището 
на гр. Айтос, трайно предназ-
начение на територията „зе-
меделска“ с НТП „за селско-
стопански горски ведомствен 
път“ с площ от 1534 кв. м и за-
сегната площ на имота от тра-
сето 92 кв. м. Препис от реше-
нието е връчено на Областно 
пътно управление – Бургас, за 
сведение.

НП

През юли м.г., в градинката 
на Общинския кооперативен 
пазар, фирма „НИКС“ ЕООД 
- Айтос монтира тритонен ка-
менен блок от мушелкалк - за 
паметния знак на Петър (Пею) 
Киприлов, патрон на Тракий-
ско дружество "Петър Кипри-
лов 1897". Седмици по-късно 
монументът беше официал-
но открит.

Най-младата българска със-
тезателка, айтозлийката Се-
лин Али - спортна стрелба, 
зае временното 16-о място 
на квалификациите в дисци-
плината „трап“ на Олимпиа-
дата в Токио. Пак тогава, Се-
лин не само се представи дос-
тойно на първата си Олимпиа-
да, но и получи известие, че е 
приета в специалността „Ме-
дицина“.

На юлското си заседание 
Общинският съвет избра Вре-
менна комисия, която да из-
работи нов проект за Правил-
ник - специален документ, кой-
то за първи път регламентира 
реда и начина на финансово 
подпомагане на семейства с 
репродуктивни проблеми.    

На Националните народни 
борби през м. юли, на стади-
она в с. Китанчево, община 
Исперих, най-добрият айтоски 
състезател по свободна борба 
Октай Ружди зае първото мяс-
то в кат. 79 кг и получи тради-
ционната голямата награда - 
добре отгледан овен.

През юли 2021 г. айтозлия-
та Радостин Михайлов отно-

во напомни, че е най-добри-
ят ни състезател в мотоспор-
товете - нашето момче завою-
ва бронзов медал на Европей-
ския шампионат по СуперМо-
то в Чехия

Точно преди една година це-
ната на доматите на коопера-
тивния пазар беше двойно по-
ниска - варираше от 0,80 лв. 
до 1,60 лв., според големина-
та, за килограм от червения 
зеленчук. Наполовина беше и 
цената на краставиците и се-
зонните плодове.

През юли започна вторият, 
заключителен етап за обно-
вяване на Градската градина. 
На алеите се полагаше изця-
ло нова настилка, сменяше се 
старото парково осветление. 
Изграждаха се многофункцио-
нални спортни игрища и тенис 
корт, вдигаха нова ограда.

75 айтоски деца танцува-
ха в поредната Лятна танцо-
ва академия на читалището и 
се готвеха за концерт продук-
ция "Приятели с танца 2021" на 
площад "Свобода", за да изне-
надат с умения връстници, ро-
дители и граждани.

Пак тогава Общината отче-
те успешна финансова 2020 г. 
на публично обсъждане за из-
пълнението на бюджета.

През юли президентът Ру-
мен Радев пристигна в Айтос, 
за да участва в честването 
на 184 години от рождението 
на Васил Левски в храм "Св. 
Димитър". Високият гост има-
ше срещи с кмета, с гражда-

ни и с клубовете "Млади въз-
рожденци".

Общината започна изпълне-
нието на общо 13 малки проек-
та по Националната програма 
"За чиста околна среда", един 
- в града и 12 - в населените 
маста на общината. 

Представен беше напредъ-
кът на Айтос в дейностите по 
програма „Европейска гаран-
ция за детето“ на УНИЦЕФ, 
за достъп до качествени ус-
луги за приобщаващо преду-
чилищно образование.

Айтозлии се сдобиха с нова 
безплатна услуга - събиране и 
извозване на излязло от упо-
треба електрическо и елек-
тронно оборудване по Про-
грамата на Община Айтос "За 
чиста околна среда"

Пак през юли м.г. започ-
на изпълнението на проект 
„Вътрешно преустройство на 
кафе-аперитив в партерния 
етаж на административната 
сграда в Общински комплекс 
„Алея на занаятите”, мест-
ност Лесопарк, в Посетител-
ски център. 

На парламентарните избо-
ри на 11 юли 2021 г., ГЕРБ съ-
бра най-много гласовете на 
айтозлии, второто място беше 
за ДПС, ИТН бяха с трети ре-
зултат, БСП се нареди на чет-
върто място.

Тогавашният областен упра-
вител гостува в Айтос и обеща 
на местните изнесени прием-
ни всеки петък - за по-активен 
диалог с гражданите.

Концерт продукция „Приятели с танца“ 
на Лятна танцова академия 2022

Две седмици танци на читалищната сцена

Общинският съвет с решение за 
аварийните отбивки в общински имоти

Една от най-добрите сним-
ки на „Козела“ - на Dani Dimov 
Photography, стана повод да 
отбележим точно една годи-
на от поставянето на памет-
на плоча на знаковата айтос-
ка скулптура.

"Козела" е един от символите 
на Айтос. Статуята се намира на 
хълм над парк "Славеева река" 
край града и неслучайно е мон-
тирана на това място - от "Козе-
ла" се открива една от най-кра-
сивите гледки към Айтос.

"Козела" е вече на 51 години. 
Точно преди година, на юбилей-
ните му 50-а, по идея общински-
те съветници от ПП ГЕРБ - Ай-
тос беше поставена паметна 
плоча, която да свидетелства 
в годините напред кой и кога 
е създал една от емблемите на 

града ни.
Издирен беше авторът, кой-

то преди половин век е изваял 
статуята. Оказа се, че скулпту-
рата е дело на Кольо Арабаджи-
ев, който сега е на 86 години и 
живее в Каблешково. 

Синът на талантливия май-

стор - Иван Арабаджиев, беше 
на събитието и с голямо въл-
нение измина пътя до "Козе-
ла", разказвайки за баща си, 
за работата му през годините, 
както и за своите идеи и опит 
като продължител на семейна-
та традиция.  

„Козела“ на 51
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Най-горещите събития през 
юли - точно преди година...
Цената на доматите беше наполовина



Денис Храниславов от VII в 
клас, СУ "Никола Вапцаров" 
- Айтос се класира на първо 
място в Националния кръг на 
състезанието "IT Знайко", в 
категория WEB. 

Денис събра най-много 
точки и стана национален по-
бедител със създаденото от 
него приложение TIVO, което 
проследява IP адреси. Може 
да се ползва например, за 
намиране на изгубен смарт-

фон по IP на устройството, 
обяснява младият изобре-
тател. Ето и връзка, от коя-
то можете да научите пове-
че за приложението: https://
tivoprogram.free.bg/

Стелияна Станчева в IX б 
клас е другият победител от 
СУ "Никола Вапцаров", кой-
то се класира на второ място 
в националния кръг на със-
тезанието "IT Знайко", кате-
гория IT.

Двигателят на тяхното 
участие от училищния, през 
областния, до национал-
ния кръг на състезанието 
е техният учител по инфор-
мационни технологии Ма-
рия Филипова. Поздравле-
ния за учениците и за Ма-
рия Филипова, с пожелания 
за още творчески изяви и ус-
пехи през следващата учеб-
на година.

НП

Момичетата са единодуш-
ни и щастливи, че учителите 
и съучениците харесват кар-
тините, а грейналите им лица 
в цветната зала някак допъл-
ват вълнуващото усещане за 
ново айтоско поколение в 
изобразителното изкуство. А 
всичко това не би се случило 
без вниманието, разбиране-
то и подкрепата на директо-
ра Ирина Вътева и училищно-
то ръководство, организатор 
на събитието. 

Според Здравко Димов - 
заместник-директор по учеб-
но-творческата дейност, учи-
лищните изложби не са прос-
то проява, а част от съвре-
менния учебно-възпитате-
лен процес в СУ "Никола Ва-
пцаров". "Започнахме с из-
ложбата на учителя по изоб-
разително изкуство Фатме 
Иляз. Миналата година я от-

крихме. През януари т.г. от-
крихме изложбата на Иван 
Чаков с фотографии. Сега е 
тази тройна изложба, а с на-
чалото на учебната година 
подготвяме още една фотоиз-
ложба, също на ученичка, ко-
ято обича да снима. Вървим в 
тази посока, за да намерим и 
да дадем възможност на уче-
ниците, които имат заложби 
и дарби, да ги изявят", казва 
зам.-директорът. И призна-
ва, че що се отнася до раз-
витието на талантите, учили-
щето, за съжаление, не е от 
ранга на специализирани-
те училища. "Но каквото мо-
жем, бихме направили. И ще 
направим, за да могат учени-
ците ни да имат изяви. Колко-
то повече красота има в едно 
училище, толкова по-добра е 
обстановката за учене и тол-
кова по-лесно се предотвра-
тяват проявите на агресия", 
казва още Димов. 

По думите на зам.-директо-

ра, училището е с изключи-
телно богати традиции по от-
ношение на ученическите из-
яви. И сега всяка идея се реа-
лизира успешно с грижата на 
училищното ръководство и на 
Настоятелството. "Училищ-
ното настоятелство за втори 
път подкрепя изложба. Пър-
вия път, закупиха рамките за 
изложбата на преподавателя 
Фатме Иляз, сега закупиха 
рамките и платиха рамкира-
нето на картините на Жасми-
на. А стативите сме ги купи-
ли по проект, по който учили-
щето работи - проект по „Ера-
зъм+“ „Създаване на включ-
ваща среда за учене за уче-
ници със специални образо-
вателни потребности и обу-
чителни затруднения“. Тези 
стативи са във връзка с про-
ектните дейности и са на раз-
положение на всички учени-
ци и учители, които биха же-
лали да ги ползват," уточнява 
още Здравко Димов.

Една изложба беше пово-
дът. Но стана ясно, че всич-
ки в това училище - директор, 
зам.-директори, учители, уче-
ници са на "една вълна". Учи-
лището е свободна територия 
за изява на всеки индивиду-

ален талант. Учениците имат 
мотивацията да работят с же-
лание в различни сфери на 
образованието и културата, 
което логично, засилва ин-
тереса им към учебния про-
цес и училището. Не на по-

следно място е и модерната 
образователна среда, позво-
ляваща иновативен подход в 
обучението. Но това е тема 
за друг разказ от СУ "Нико-
ла Вапцаров"...

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Колкото повече красота има в едно училище, 
толкова по-добра е обстановката за учене

Седмокласникът Денис  
създаде приложението TIVO, 
което проследява IP адреси

Изложбата на трите момичета се радва на голям интерес

Заместник-директорът Здравко Димов не пести усилия за изявите на мла-
дите дарования

През м. юни и учениците от клуб "Млади фотографи" с ръководител Мария 
Филипова подредиха първата си фотоизложба. Снимка пред фототаблата с ди-
ректора на училището Ирина Вътева

НП на изложба „Три в едно“ в СУ „Никола Вапцаров“
Продължение от стр. 1

Айтоски ученици с първо и второ място 
на Националния кръг на „IT Знайко“

ОБЯВА
ТЕЛ. 0894664003 АЙТОС - ЛЕНА, ПРОДАВА ПИАНО "KOMITAS", НАСТРОЕНО,  

В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - ЦЕНА 500 ЛВ.

Санкция от 13 005 лв. за продажба 
на дрехи ментета в Айтос

Апелативният съд в Бур-
гас е потвърдил имущест-
вената санкция в размер 
на 13 005 лева на "Силу-
ет 09“ ЕООД за продаж-
ба на имитации на марко-
ви дрехи. Санкцията пред-
ставлява равностойнос-
тта на имуществената об-
лага, с която би се обога-
тило дружеството в резул-
тат на продажбата на пред-
лаганите стоки със зна-
ци, обект на изключител-
но право. 

Проверка на търговския 
обект на "Силует 09" ЕООД 
в Айтос е извършена на 21 
април 2021 г. Проверяващи-
те констатирали, че в обек-
та се предлагат и съхраня-
ват с цел продажба стоки 
със знаци, обект на изклю-
чително право, без съгла-
сие на притежателите на 
изключителното право вър-
ху търговските марки NIKE 
и ADIDAS. Нередовната 
стока включвала основно 
комплекти анцузи, долни-
ци, тениски и клинове с из-
образени на тях посочени-
те търговски марки.

За извършеното прес-
тъпление собственичката 
е призната за виновна и 
е осъдена на "пробация“. 
Окръжният съд в Бургас е 

наложил санкцията в раз-
мер на 13 005 лв., след като 
по мотивирано предложе-
ние от РП - Бургас е обра-
зувано наказателно дело 
от административен ха-
рактер. Решението на ок-
ръжния съд е обжалвано 
пред въззивната инстан-
ция. Апелативните съдии 
са намерили жалбата на 
"Силует 09“ ЕООД за нео-
снователна. 

Предмет на престъпле-
нието, за което е осъдена 
собственичката на "Силует 

09“ ЕООД, са стоки, имити-
ращи оригиналните, пора-
ди което съдът правилно е 
определил равностойнос-
тта на облагата, съобраз-
но изчисленията на вещо-
то лице по съдебно-оцени-
телната експертиза в до-
съдебното производство, 
се посочва в постанове-
ния акт на въззивната ин-
станция. 

Решението на Апелати-
вен съд – Бургас е оконча-
телно и не подлежи на об-
жалване.

Снимката е илюстративна
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Таня АТАНАСОВА - 
ПЕТКОВА, Преподавател,  
СУ "Никола Й. Вапцаров", 
Ръководител на Клуб 
"Млади възрожденци"

На 4.07.2022 г. „Младите 
възрожденци“ и членове на 
Представителен флотски от-
ряд при СУ „Н. Й. Вапцаров“, 
гр. Айтос, придружени от сво-
ите ръководители Таня Петко-
ва, Станка Миткова, Радка 
Янева и Сияйна Иванова има-
ха невероятната възможност 
да посетят румънската столи-
ца Букурещ, по покана отпра-
вена от професор Гаврилов и 
професор Лука Велчов през 
2020 г. Екскурзията е награда 
за всички участници, предос-
тавяща им възможността да 
научат повече за живота на 
българските революционери 
и емигранти в Румъния през 
периода на Възраждането, 
съчетана с туристическа оби-
колка на културните забеле-
жителности на Букурещ.

Ако има личност, която знае 
всичко за българските места в 
Букурещ, то това е професор 
Лука Велчов, почетен предсе-
дател на Братството на бълга-
рите в Румъния. Предците му 
напуснали България след по-
грома на въстанието от 1688 
г. В далечната 1949 г. дошъл в 
Букурещ, за да учи в българ-
ското педагогическо училище 
„Христо Ботев”, после станал 
учител. През целия си живот 
е бил радетел на съхранява-
не на българската памет в ру-
мънската столица. Генетич-
но произхожда от революци-
онното крило на българската 
емиграция в Букурещ, затова 
през целия си живот се старае 
да направи всичко възможно, 
за да съхрани местата, от кои-
то е започнала новата българ-
ска държавност.

Тази година младите възро-
жденци и моряци на СУ "Нико-
ла Вапцаров" имаха щастието 
да обиколят Букурещ, слушай-
ки увлекателните разкази на 
проф. Велчов по маршрута – 
Гюргево (паметната плоча на 
пристанището, откъдето тръг-
ват Ботев и част от четниците) 
– Букурещ – гробището Белу – 
(гробницата на двамата бла-
годетели Христо и Евлоги Ге-
оргиеви) – парка Херастръу 
– бюстовете на Ботев и Лев-
ски – Патриаршията и църква-
та „Св. св. Константин и Еле-
на”, в която се намират мо-
щите на свети Димитър Ба-

сарбовски. Вълнуващо пре-
живяване беше и посещени-
ето на хан „Фидуки” или Хана 
на братя Солакови от Свищов. 
В него през 1873 г. Любен Ка-
равелов преместил своята пе-
чатница, същата, с която пе-
чатал в. „Свобода” и започнал 
отпечатването на в. „Незави-
симост”, а по-късно на „Зна-
ние” и „Училище”. 

Това, което научихме от 
Лука Велчов е, че тъкмо в 
двора на хана се е намирала 
онази легендарна изоставе-
на мелница, в която през де-
кември 1868 – януари 1869 г., 
Христо Ботев е живял заедно 
с Васил Левски. Следващото 
„българско” място, което по-
сетихме, е паметна плоча на 
Васил Левски. Според Лука 
Велчов там e била къщата, 
в която през април/май 1872 
г. се провежда заседание на 
БРЦК. То е свиквано, за да се 

решат някои проблеми меж-
ду емиграцията и комитетите 
в България. 

Автобусът ни премина през 
много и различни места на па-
метта. Притихнали слушахме 
разказа на Лука Велчов: "Тук 

наблизо е гара 
„Филарет”, оттук за Гюргево 
тръгва Ботев. Това е сграда-
та, в която се помещава фил-
хармонията, нейни дарители 
са братята Евлоги и Христо 
Георгиеви. Тук се е намирал 

хотел „Капша”, тук на 17 де-
кември 1877 г. се събира пър-
вото българско правителство, 
присъства и Вазов, това е Ха-
нът на Манук." Поради огро-
мните разстояния, много от 
местата обиколихме с авто-

бус, не успяхме да заснемем 
много неща, но пък и слуша-
хме омагьосани отрязъците от 
история на нашия любезен до-
макин. Историческото ни пъ-
тешествие в миналото беше 
по-важно от снимките.

След дългия и горещ юлски 
ден, всички ние имахме въз-
можността да отдъхнем, като 
се потопим в атмосферата 
на Стария Букурещ. Изклю-
чително красив район, къде-
то се редуват възхитителни 
сгради в западноевропейски 
стил и модерни ресторантче-
та с местна и интернационал-
на кухня. 

Романтичните аристокра-
тични улички са пълни по вся-
ко време на деня.

Тук са Палатът на депо-
зитите и пратките, руската 
църква „Св. Никола“, аркада-
та Pasajul Macca-Vilacrosse с 
жълт стъклен таван, улички-
те със занаятчийски ателие-
та. Възхитихме се на Триум-
фалната арка в началото на 
Парк Чишмигиу, една от при-
чините градът да е сравня-
ван с Париж. Построена е в 
памет на загиналите в Пър-
вата световна война. Стоях-
ме безмълвни пред църквата 
„Ставраполеос“ или Biserica 
Stravrapoleos, манастирска 
църква в стил Бранковяну с 
невероятен двор, събирала 
елементи от различни култу-
ри. После се дивим на Буку-
рещките фонтани - най-дъл-
гата хореографирана систе-
ма от фонтани.

На раздяла, в знак на дъл-
бока благодарност, поднесо-
хме на професор Велчов По-
здравителен адрес и книга от 
кмета на Община Айтос, г-н 
Васил Едрев, автентична гли-
нена българска бъклица и су-
венирни торбички с подаръци, 
заедно с логото на СУ „Н. Й. 
Вапцаров“, гр. Айтос.

На следващия ден бяхме на 
дълга разходка по красивия 
дунавски кей, разгледахме за-
бележителностите на гр. Русе 
и потеглихме към дома, заре-
дени с изключителни емоции 
и слънчево настроение.

Така завърши нашето пъ-
тешествие по паметните за 
българите места в Букурещ и 
Русе! Научихме много неща, 
които може би ще провоки-
рат децата и всички нас, да 
се заровим из отдавана заб-
равените и неотваряни книги, 
за да възкресим една от най-
светлите страници на българ-
ската история.

Продължава проект „Патронажна грижа+ в община Айтос“

На 08.06.2022 г. Кметът 
на община Айтос подпи-
са Допълнително споразу-
мение № 01, по Договор № 
BG05M9OP001-6.004-0137 
„Патронажна грижа+ в об-
щина Айтос“. Настоящо-
то споразумение е нераз-
делна част към Договор № 
BG05M9OP001-6.002-0151 по 
процедура „ „Патронажна 
грижа+ - Компонент 2“.

Стойността на проекта е 
57 133,44 лв. Срокът на из-
пълнение на дейностите по 
Компонент 2 е 6 месеца – от 
02.07.2022 г. и се осъществя-
ва с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020, съфинан-
сирана от Европейския со-
циален фонд на Европей-

ския съюз.
От 04.07.2022 г. 

продължи пре-
доставянето 
на патронаж-
на грижа на 
52 лица от 
община Ай-
тос – жители 
на град Ай-
тос и селата 
Поляново и 
Карагеоргие-
во. За тези лица 
с увреждания и/
или възрастни хора 
с ограничения или не-
възможност за самооб-
служване ще се грижат 8 
домашни санитари, един 
психолог, две медицински 
сестри, един социален ра-
ботник и един консултант – 

социални дейности.
Сключването на анекса е 

от обществен интерес, тъй 
като изпълнението на до-

говора е в съответствие с 
предвидените в оператив-
ната програма условия по 
схемата и е предпоставка 
за постигане на планирани-
те цели и индикатори като 
гаранция за успешното ре-

ализиране на предвидени-
те съгласно програмата ин-
дикатори. Своевременно-
то изпълнение на предме-
та на договора засяга по-
добряване на качеството 
на живот и възможностите 

за социално включване на 
потребителите, чрез осигу-
ряване на мрежа от услуги 
в домашна среда и изграж-
дане на подходящ (матери-
ален и кадрови) капацитет 
за предоставянето им.

До Букурещ и Русе - историческо пътешествие в миналото 

Проект: BG05M9OP001-6.004-0137 „Патронажна грижа + в община Айтос“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На клубове „Млади възрожденци“ и Флотски отряд на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос
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Само преди броени 
дни в живописния 
двор на Етнограф-
ския музей созо-
полски автори 
представиха на 
своите почита-
тели най-но-
вото си бижу 
- антологията 
"Моят Созо-
пол". 

Създател на 
идеята и със-
тавител на из-
данието е ак-
тивният деец в 
социалния, об-
ществения и култу-
рен живот на Созо-
пол – Наска Калата. Тя 
е подбрала разнообразни 
произведения на местните 
таланти, представящи кра-
сотата на града и чувства-
та, породени тук. 

В антологията, посвете-
на на град Созопол и от-

печатана от „Лексикон“ - 
Издателството за българ-
ска литература, са вклю-
чени произведения от Ва-
сил Костов, Васил То-

доров - Клоуна, Дамян-
ка Котакова, Иван Дан-
чев, Катя Бакларова, Даф-
ни Червенкова, Людмила 
Калоянова, Марияна Ка-
лата, Паскал Кюмурджи-
ев, Ради Кисьов, Румя-
на Димитрова - Кирова, 
Савко Калата, Сийка Ру-
пова, Силвия Андреева, 
Таня Сарандева, Теодора 
Стефчева, Чони Чонев.

Домакин на емоционал-
ното събитие бе кметът на 
Созопол Тихомир Янаки-
ев. Той приветства всич-
ки творци и тези, които са 
вложили частица от себе 
си за осъществяването на 
този проект. Благодари им 
за духовния подарък, кой-
то правят на всички люби-
тели на стиха и приказния 
Созопол и им пожела му-
зата на творчеството ни-
кога да не ги напуска.

Първата антология на местни автори 
прикова вниманието на читателите

Четете на стр. 3

Впечатляващо начало на Музите 2022

Продължава на стр. 4

Археологическият обект 
Месарите преди дни бе 
официално открит за по-
сетители. След 10-годиш-
ни проучвания, реставра-
ция и консервация обект 
Месарите 4 вече е дос-
тъпен. 

Това е комплекс от че-
тири сгради с прилежащи 
дворни места, разказва 
научният ръководител на 
разкопките доц. д-р Кръс-
тина Панайотова. Той е 
възникнал около средата 
на V в. пр. Хр. Предпола-
га се, че сградите са из-
оставени по време на на-
шествие на Филип Маке-
донски, но следи от бит-
ка все още не са открити. 
След това постройките са 
срутени, а на тяхно мяс-

то е създаден некропол 
през последната четвърт 
на IV в. пр. Хр. Докумен-
тирани са 35 гробни съ-
оръжения, в които е из-
вършено трупополагане 
и трупоизгаряне, както и 
10 обредни огнища с мно-
гобройни дарове. Откри-
ти са и четири много до-
бре запазени керамични 
гроба – нещо, което е ряд-
ко срещано.

Тук е разкрита и част 
(над 45 м) от път с ши-
рочина около 6.50 м. Той 
има настилка от дреб-
ни ломени камъни като 
по средата ясно се оч-
ертават коловози, раз-
положени на около 1.08 
м един от друг. Този до-
бре оформен и дълго из-

ползван път е бил основ-
на ос между града и него-
вата територия на югоза-
пад, заета от извънград-
ски имения и минни раз-
работки по Медни рид.

По време на разкопки-
те е извършена консерва-
ция на останките в Сек-
тор Месарите 4 с финан-
сиране от Фондация „Ле-
вентис“. Доц. д-р Кръс-
тина Панайотова благо-
дари на всичките си съ-
трудници – от България, 
Франция, Гърция, Кипър 
и Румъния, които са по-
ложили огромен труд, за 
да разкрият тайните на 
скритото съкровище Ме-
сарите.

Археологически обект Месарите e официално открит

На 19.07.2022 г. (вторник) в гр. Созопол ще гостува кардиологът д-р Ивица Кръстев-
ски, който ще извършва прегледи с талони по Здравна каса и платени прегледи в 
кабинета на Домашен социален патронаж към КСУЗ, 
находящ се на пл. "Черно море" (срещу лекарски-
те кабинети).

Тåëåфîí зà зàïèñвàíå íà ÷àñ: 0888 30 76 44.
Напомняме, че кабинетът на Домашен 

социален патронаж работи за потребите-
лите на услугата всеки понеделник, сря-
да и петък от 7:30 до 10:30 ч. и предоста-
вя безплатни медицински услуги като из-
мерване на кръвна захар и кръвно наля-
гане, смяна на превръзки и други мани-
пулации.

Произведения на 17 обичани творци са включени в „Моят Созопол“ 

Кардиологът д-р Кръстевски 
ще преглежда в Созопол

Четете на стр. 4

Продължава на стр. 2



Археологическите про-
учвания от 2011 до 2021 г. 
са в изпълнение на Бъл-
гаро-френски научно из-
следователски проект 
„Аполония – некропол и 
територия“ между Наци-
оналния археологически 
институт с музей (НАИМ) 
при БАН и музея „Лувър“ 

с ръководители доц. д-р 
Кръстина Панайотова и 
д-р Александър Баралис. 
Проведени са археологи-
чески проучвания в три 
сектора, обозначени като 
Месарите 2, 4, 6.

Гостите на церемони-
ята бяха посрещнати от 
кмета на община Созо-
пол Тихомир Янакиев. 
„Досега бяхме ние, сега 

вече за този обект отго-
варяте Вие“, каза доц. 
д-р Кръстина Панайото-
ва, като подчерта, че без 
съдействието и грижа-
та от страна на Община-
та този обект нямаше да 
бъде факт. 

На откриването при-
съства посланикът на 
Франция Флоранс Ро-
бин, която благодари за 

доброто сътрудничество 
между френската фон-
дация „Левентис“, музея 
„Лувър“, Националния 
археологически институт 
с музей при БАН, дирек-
тора на местния архео-
логически музей в Созо-
пол Димитър Недев и об-
щинската администрация 
в лицето на кмета Тихо-

мир Янакиев. Тя заяви, че 
това сътрудничество не е 
само за този обект, а ще 
бъде дългосрочно парт-
ньорство. Тя каза още, 
че се надява много скоро 
Месарите да бъде вклю-
чен в нова туристическа 
обиколка на археологи-
ческите забележително-
сти на Созопол.

Директорът на Нацио-
налния археологически 
институт с музей (НАИМ) 
при БАН доц. д-р Христо 
Попов също подчерта, че 
голямата археологическа 
забележителност е факт, 
благодарение на усилия-
та на археолози, фонда-
ция „Левентис“ и Общи-
на Созопол.
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Дирекция „Социално подпомагане” 
– Созопол уведомява гражданите, че 
приема заявления–декларации за ед-
нократни помощи за ученици, запи-
сани зà ïъðвè ïъò в ïъðвè êëàñ на 
държавно или общинско училище, за 
покриване на част от разходите в на-
чалото íà у÷åáíàòà 2022/2023 ã. в 
ðàзìåð íà 300,00 ëв.

Еднократната помощ се отпуска ïî 
íàñòîяù àäðåñ на семействата, чи-
ито деца са записани в първи клас 
на държавно или общинско учили-
ще, когато децата живеят постоянно 
в страната и не са настанени за от-
глеждане извън семейството по реда 
на чл. 26 от Закона за закрила на де-
тето, íåзàвèñèìî îò äîхîäà íà ñå-
ìåéñòвîòî.

Еднократната помощ се предоста-
вя и на настойника/попечителя, кой-
то отглежда детето, и за настанени в 
семейства на роднини и близки и при-
емни семейства по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето.

Еднократна помощ за ученици, за-
писани в първи клас, се отпуска въз 
основа на заявление декларация по 
образец, утвърден от министъра на 
труда и социалната политика.

Социалните работници по район ще 
приемат заявления -декларации по 
образец  в сградата на дирекцията   
на пл. „ Черно море” №1, ИРМ- При-
морско – на ул.“ Ропотамо“  № 50, как-
то и в кметствата по населени места 
на Община  Созопол  и Община При-
морско по утвърден график. 

Къì зàявëåíèåòî äåêëàðàцèя  ñå 
ïðèëàãàò ñëåäíèòå äîêуìåíòè:

 1. Удостоверение, че детето/деца-
та е/са записано/и като ученик/ци в 
първи клас на държавно или общин-
ско училище, издадено от съответно-
то училище; 

2. Медицински протокол на ЛКК - 
в случаите  за деца  по здравослов-
ни причини

3. Kопие от удостоверение за назна-
чаване на настойник или попечител;

4. Лична карта (за справка – при 
подаване на заявление-декларация-
та лично);

При необходимост социалните ра-
ботници могат да изискат и други до-
кументи.

Зàявëåíèåòî äåêëàðàцèя ñå ïî-
äàвà ñëåä зàïèñвàíå íà äåòåòî 
в ïъðвè êëàñ, íî íå ïî-êъñíî îò 
15 îêòîìвðè íà  у÷åáíà ãîäèíà 
2022/2023 ã., с изключение на случа-
ите, когато поради здравословни при-
чини, установени с протокол на ЛКК, 
детето не може да започне училище, 
но не повече от 6 месеца от започва-
не на съответната учебна година.

 Еäíîêðàòíàòà ïîìîù зà у÷åíè-
цè, зàïèñàíè в ïъðвè êëàñ, ñå èз-
ïëàùà íà äвà ïъòè, êàòî:

1. петдесет на сто от размера на 
помощта се изплаща или предоставя 
след влизане в сила на заповедта за 
отпускането и;

2. петдесет на сто от размера на по-
мощта се изплаща или предоставя в 
началото на втория учебен срок, ако 
детето продължава да учи.

Еднократна помощ за ученици, за-
писани в първи клас, се отпуска само 
веднъж за целия период на обучение 
при първоначалното записване на де-
тето в първи клас.

Пîìîùòà ñå възñòàíîвявà, àêî 
äåòåòî/у÷åíèêъò:

1. не постъпи в училище, освен ако 
това е невъзможно поради здраво-
словното му състояние;

2. не продължи обучението си през 
втория учебен срок до завършване 
на първи клас, освен ако това е не-
възможно поради здравословното му 
състояние;

3. в рамките на един месец от учеб-
ната година има допуснати отсъствия 
от 5 учебни часа, за които няма ува-
жителни причини.

 За установяване на обстоятелство-
то по ал. 1, т. 1 дирекциите “Социал-
но подпомагане” извършват провер-
ка в срок два месеца от започването 
на учебната година.

Зà ïîвå÷å èíфîðìàцèя ñå îáъð-
íåòå êъì ñîцèàëíèя ðàáîòíèê ïî 
ðàéîí èëè íà òåë: 0550/ 2 -24 -19 
зà îáùèíà Ñîзîïîë è 0550/3-27-
51  зà îáùèíà Пðèìîðñêî 

Стартира приемът на заявления 
за помощи за първокласници



Петото юбилейно издание 
на WINE FEST SOZOPOL се 
провежда под мотото: "Вре-
ме е за хубавото вино!" и ще 
ще предложи най-доброто от 
българските производители 
на вина и качествени храни 
на жителите и многобройни-
те гости на Созопол. 

WINE FEST SOZOPOL 2022  
ще се проведе на 16, 17 и 18 
юли във фестивалната зона, 
пред летен театър "Аполо-
ния“. Созополският винен 

фестивал се провежда с лю-
безното съдействие на Об-
щина Созопол и под патрона-
жа на кмета Тихомир Янаки-
ев. Той съвпада с празниците 
на Созопол, посветени на св. 
вмца Марина - покровителка 
на хилядолетния град.

В трите фестивални дни 
среща ще си дадат най-до-
брите вина от български про-
изводители, които ще пред-
ставят пред многобройна-
та публика елитни образци 

от различни лозаро-винар-
ски региони от цялата стра-
на. Емблематични за българ-
ския вкус вина ще изкуша-
ват заедно с превъзходни 
вина, произведени по нови 
технологии и бутикови се-
рии ще примамват винолю-
бители и ценители на качест-
веното вино и на български-
те традиции във винопроиз-
водството.

Дегустациите на отбрани 
вина и мезета, представени 
от  български производите-
ли по време на WINE FEST 
SOZOPOL 2022, ще бъдат от 
16.00 ч. до 23.00 ч. през три-
те фестивални дни. Жители-
те и гостите на Созопол ще 
се докоснат до майсторлъка 
на българския винопроизво-
дител и ще опитат неустоим-
ия вкус на над 150 вида омай-
ни вина. 

За първи път ще се про-
веде конкурс за най-добро 
вино, а "тихата" дегустация 
и оценяване на българските 
вина ще направи Дегустаци-
онна комисия с председател 
Димитър Славов, който е дъл-
гогодишен технолог и от ня-
колко години работи в един-
ствената винарска изба в об-
щина Созопол - "Атика", коя-
то се намира в с. Атия. Чле-
нове на комисията са още 
Коста Канариев- един от най-
известните и почитани бъл-
гарски сомелиери, и пред-

ставителят на Созопол - рес-
торантьорът Евтим Стоянов 
от ресторант "Албатрос".

Созопол ще бъде достойно 
представен и при художест-
вения конкурс "Дизайн на ви-
нен бранд", в който жури с 
председател созополската 
художничка Ангелина Недин 
ще оцени етикетите на бу-
тилките вино и тяхното въз-
действие върху нашите въз-
приятия. Членове на журито 
са Дарина Димитрова - гра-
фичен дизайнер и рекламист 
и ресторантьорът Христина 
Михова от р-т "Рибари". 

Традиционната томбола 
"Изборът на публиката" ще 
даде шанс на посетителите 
на фестивала да си тръгнат с 
бутилка любимо вино, участ-
вайки в томболата. 

С шествие от танцуващи 
мажоретки и барабанчици, 
предвождано от бог Диони-
сий ще бъде открит тради-
ционният Винен фестивал 
на Созопол. Официално-
то откриване на WINE FEST 
SOZOPOL 2022 е на 16.07.2022 
г., събота, от 17.30 ч. 

С поздравление от кмета 
на Созопол Тихомир Янаки-
ев и изпълнения на Мажоре-
тен състав MAGIC - Карно-
бат ще бъде даден стартът 
на  Петото юбилейно изда-
ние на Созополския винен 
фестивал. Кметът Тихомир 
Янакиев, председателят на 

Общински съвет Георги Пи-
нелов и Рафаел Торубия Ор-
тигоса - кмет на испанския 
град Периана, ще връчат на-
градите от конкурса за най-
добро вино. 

Партньори на WINE FEST 
SOZOPOL 2022 са Агенция 
за недвижими имоти "Ми-
рела" и музеен комплекс 
"Южна крепостна стена и 
кула".
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WINE FEST SOZOPOL 2022 с най-доброто 
българско вино за празника на града 

З А П  О В  Е  Д
№ 8-Z-661/ 29.06.2022ã.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44 ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, 

чл.19, ал.1, чл.112, ал.1, т.1., т.4 и т.5 
от Закона за управление на отпадъци-
те (ЗУО) във вр. с чл.6, ал.2, т.1 и т.5 и 
чл.7 от Наредбата за управление на от-
падъците на територията на община Со-
зопол:

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам изхвърлянето на отпа-

дъци извън предназначените за целта 
съдове и места.

2. Забранявам разпиляването и из-
хвърлянето на отпадъци извън съдове-
те, предназначени за това при тяхното 
използване, като лицата, които изхвър-
лят отпадъци трябва: 

- да затварят капаците на съдовете;
- да осигуряват поддържане на чисто-

тата около съдовете;
- ако съдовете са пълни, да не оставят 

отпадъци извън/до/около тях. 
- при наличието на пълни съдове, от-

падъците от ресторанти, заведения за 
бързо хранене, търговски обекти и др. 
да не се изхвърлят в/до/около съдовете 
за отпадъци, а да се съхраняват в обекта 
до момента на събирането им съобраз-
но утвърдени графици за това. 

3. Забранявам изхвърлянето на от-
падъци от производствени и търговски 
обекти, заведения за обществено хра-
нене, административни и жилищни сгра-
ди, в уличните кошчета.

4. Забранявам изваждането на отпа-
дъци от съдовете за битови отпадъци 
или от съдовете за разделно събиране 
на отпадъци, освен от лицата, на които 
е възложено тяхното обслужване.

5. Забранявам изхвърлянето в съдове-
те за отпадъци и около тях на едрогаба-
ритни, строителни и растителни отпадъ-
ци, земни маси, както и отпадъци с по-
тенциално висок екологичен и здравен 
риск, които биха могли да доведат до ув-
реждане на самите съдове, и сметосъби-
ращата и сметоизвозваща техника.

6. На нарушителите на горепосоче-
ните забрани, както и за другите адми-
нистративни нарушения, предвидени в 
ЗУО се налагат санкциите, предвидени 
в Закона за управление на отпадъците 
както следва: 

1.1. Съгласно чл. 133, ал.1, т.1 от ЗУО 
се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. фи-

зическо лице, което изхвърля отпадъци 
на неразрешени за това места. За явно 
маловажни случаи, установени при из-
вършването им, на местонарушението 
се налагат глоби в размер от 10 до 50 
лв. срещу издаване на фиш по реда на 
Закона за административните наруше-
ния и наказания.

1.2. Съгласно чл. 133, ал.1, т.6 от ЗУО 
се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. 
физическо лице, което изхвърля бито-
ви отпадъци в съдове за разделно съ-
биране. 

1.3. Съгласно чл. 133, ал.1, т.7 се наказ-
ва с глоба от 300 до 1000 лв. физическо 
лице, което обръща, нарушава целост-
та, естетическия вид и/или запалва съ-
дове за събиране на отпадъци.

1.4. Съгласно чл.134, ал.1, т.1 от ЗУО се 
наказва с имуществена санкция в раз-
мер от 1400 до 4000 лв. едноличен тър-
говец или юридическо лице, което из-
хвърля неопасни отпадъци на неразре-
шени за това места. При повторно на-
рушение се налага имуществена санк-
ция от 2800 до 8000 лв.

1.5. Съгласно чл.136, ал.1, т.1 и т.2 от 
ЗУО се наказва с имуществена санкция 
в размер от 3000 до 10 000 лв. едноли-
чен търговец или юридическо лице, ко-
ето нарушава разпоредбите относно съ-
бирането, включително разделното, съх-
раняването, транспортирането или тре-
тирането на битови или строителни от-
падъци или лице, което нарушава изис-
кванията за разделно събиране, транс-
портиране или третиране на отпадъци 
според вида, свойствата и съвмести-
мостта на отпадъка.

6. Нарушенията се установяват от 
длъжностни лица, оправомощени от 
кмета на общината. 

7. Забраните важат за всички физи-
чески лица, които живеят или времен-
но пребивават на територията на общи-
на Созопол, както и за всички юриди-
чески лица и еднолични търговци, осъ-
ществяващи и извършващи дейност на 
нейна територия.

Заповедта да се обяви в един местен 
ежедневник, както и на таблото за съоб-
щения в сградата на общинска админи-
страция Созопол за сведение на населе-
нието, както и да се публикува на интер-
нет страницата на община Созопол. 

Копие от заповедта да се изпрати до 
началник на РУ на МВР Созопол за оказ-
ване на съдействие по изпълнението. 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
5 – 15 юëè – ХVІ Международен фести-

вал „Музите“

11-23 юëè
МЛАДЕЖКИ Арт Фестивал „СОЛИНА-

РИЯ“
МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ
11 юли – 20:30 часа – концерт на Лилия 

Бояджиева – пиано и Ангелина Абаджие-
ва- цигулка

20 юли – 20:30 часа – концерт на май-
сторски класове

21 юли – 20:30 часа – рецитал на Еману-
ил Иванов – пиано

22 юли – 20:30 часа – Underground Cello 
Quarte

23 юли – 20:30 часа – „Приказка“ – с му-
зиката на Йосиф Цанков

Място: м-т Буджака, ул. “Виа Понти-
ка“ №198

Вход : билети на касата пред летен те-
атър

15 юëè – 20:30 ÷àñà - Кîìåäèя „Жå-
íèòå в íàðîäíîòî ñъáðàíèå“

древногръцка комедия 
Място: летен театър „Аполония“ 
Вход : свободен

16 юëè – 18 юëè - „Дèîíèñèåвè äíè“
16 юли - 17:30 часа - Откриване на фес-

тивал на виното с празнично шествие и 
музикална програма

18:30 часа – награждаване на винопро-
изводителите

17 юли – 16:00 часа – 23:00 часа – отво-
рени врати 

18 юли – 17:30 часа - Закриване на винен 
фестивал с музикална програма и награж-
даване на най-добрия етикет

Място: пл. „Хан Крум“

16 юëè - 16:00 ÷àñà - Вечерна литургия 
– храм „Св. св. Кирил и Методий“

16 юëè - 20:30 ÷àñà - Балетен спекта-
къл „Пепеляшка“

Място: летен театър „Аполония“
Вход : свободен 

17 юëè – Пðàзíèê íà Ñîзîïîë – „В.ì. 
Ñвåòà Мàðèíà“

08:00 часа – Празнична литургия – храм 
„Св. св. Кирил и Методий“

08:30 часа- Плувен маратон- обиколка 
на Созопол

Старт : Рибарско пристанище
Финал: Централен градски плаж
11:00 часа – Водосвет и богославяне на 

празничната трапеза – храм „В.м. Света 
Марина“-м-т Света Марина

20:30 часа- Празничен концерт спекта-
къл с ансамбъл „Чинари“, Връчване на от-
личие „Почетен гражданин на Созопол“

Място : летен театър „Аполония“

18 юëè – 20:30 ÷àñà
30 години Сдружение за българо-гръцко 

приятелство „Аполония“
Празничен концерт – летен театър „Апо-

лония“

20 юëè – 20:30 ÷àñà
Театрална постановка „Петък 13-и“
Място: летен театър „Аполония“ 
Вход: билети на касата пред летен те-

атър

19 юëè – 23 юëè
Втори етап Арт Олимпиада „Хармония 

и сила“
Място: летен театър „Аполония“ Вход: 

свободен

22 юëè – 16:30 ÷àñà
Празник на Нептун – морско кръщение, 

кораб „Посейдон“

24 юëè – 20:30 ÷àñà
Театрална постановка „Актьорска ве-

чер“
Място: летен театър „Аполония“ 
Вход: билети на касата пред летен те-

атър

26 юëè – 20:30 ÷àñà
Концерт „Оскарите в музиката“
Място: летен театър „Аполония“ Вход: 

билети на касата пред летен театър

28 юëè – 20:30 ÷àñà
Театрална постановка „ОПЕРАЦИЯТА“
Място: летен театър „Аполония“ Вход: 

билети на касата пред летен театър

29 юëè – 20:30 ÷àñà
Театрална постановка „НА ЖИВО“
Място: летен театър „Аполония“ Вход: 

билети на касата пред летен театър

30 юëè – 31 юëè
Световна олимпиада по ментална арит-

метика
16:00 – 19:00 часа
Място: киносалон НЧ “Отец Паисий 

1896“ Вход: свободен

30 юëè – 20:30 ÷àñà
Театрална постановка „УМОПОМРА-

ЧЕНИЕ“
Място: летен театър „Аполония“ Вход: 

билети на касата пред летен театър

31 юëè - 20:30 ÷àñà
Концерт на Веселин Маринов
Място: летен театър „Аполония“ Вход: 

свободен

Културен афиш за месец юли



Участници от 16 държа-
ви се включват в тазго-
дишното издание на прес-
тижния фестивал

Под патронажа на ви-
цепрезидента на Репу-
блика България г-жа Или-
яна Йотова стартира XVI 
издание на Международ-
ния младежки фестивал 
на изкуствата „Музите“. В 
традиционното шествие-
дефиле, което предхожда-
ше официалното открива-
не, се включиха участни-

ци от България, Румъния, 
Мароко, Естония, Молдо-
ва, Норвегия, Чехия и дру-
ги, а със специална цере-
мония на централния пло-
щад „Хан Крум“ бяха по-
срещнати от домакина 
зам.-кмета на Созопол 
д-р инж. Румен Кисьов и 
организатора Христина 
Кръстева.

10-дневната програма 
на фестивала включва 
конкурси под формата на 
големи публични концер-

ти, изложби и театри, ат-
рактивни дефилета, ани-
мации и много забавле-
ния.

Официалното открива-
не на събитието започ-
на с химна на България и 
приветствие от зам.-кме-
та Румен Кисьов. 

“Наслаждавайте се на 
таланта на прекрасните 
изпълнители от 16-те дър-
жави, радвайте се на мла-
достта и бъдещето! От-
кривам XVI МФИ „Музи-

те“, бяха част от негови-
те думи.

Мероприятието бе ува-
жено от още от послани-
ка на Румъния Бръндуша 
Йоана Предеску и посла-
ника на Кралство Маро-
ко Закия ел Мидауи, ко-
ито също от сцената на 
летния театър привет-
стваха всички участни-
ци и гости, представяйки 
част от културата на сво-
ите страни.

Поздравителен адрес 
изпрати и патронът - ви-
цепрезидентът Илияна 
Йотова.

"Тазгодишният фести-
вал е още по-ценен, за-
щото времената са теж-
ки, заливат ни криза след 
криза, все по-разделени 
сме. Само на хиляда кило-
метра от нас се води вой-
на. От тук изпращаме на-
шето силно послание за 
мир и сигурен и спокоен 
свят. Силата на култура-
та и изкуството е по-го-
ляма от силата на най-мо-
дерното и най-мощно оръ-
жие. Цветните традиции, 
прекрасната музика и из-
куството, приятелството и 
желанието да опознаваш 
и разбираш другия твърдо 
противопоставяме на ом-
разата и агресията", напи-
са Йотова.

На следващия ден, 6 
юли, кметът на Созо-
пол Тихомир Янакиев и 
посланикът на Румъния 
Бръндуша Йоана Преде-
ску, откриха изложбата 
„Наследство чрез фор-
ма и цвят“, предоставена 
от Националния музей на 
селото „Димитрие Густи“, 

която предлага на жите-
лите и туристите на древ-
ния град “упражнение по 
въображение”.

За да се илюстрира раз-
нообразието на традици-
онните облекла, са изло-
жени 12 женски носии от 
различни етнографски об-
ласти на Румъния. Заедно 
с тях публиката има въз-
можността да се насла-
ди и на селекция от ризи 
и забрадки от основните 
етнографски региони на 
Румъния, както и серия 
от архивни изображения. 
Изложбата ще бъде от-
крита за посетители до 14 
юли в Музея на занаятите 
„Старият Созопол“, раз-
положен на ул. „Проф. Бо-
жидар Димитров“ №1.

Фестивалът се органи-
зира от Сдружение „Му-
зите” и Община Созопол, 
а входът за всички зрите-
ли е безплатен. С цяла-
та програма може да се 
запознаете на интернет 
сайта www.muzite.org/bg 
. Наслаждавайте се на 
фестивала и се потопете 
в неповторимата атмос-
фера на Созопол и „Му-
зите“!

Рецензент на стихо-
сбирката е небезизвест-
ният Любен Дилов-син. 
„Градът на Аполон, Градът 
на спасението, Градът на 
бягството от градовете ви-

наги е смайвал с неочак-
вани открития на красо-
та. Ще ви очарова и сега 
с богатството си на изящ-
на словесност, сравнима 
с природните му красоти. 
Созопол, пристанището 
на талантите, както от ве-
кове, просто ви чака да 

се завърнете. Добре до-
шли!“, споменава той в 
своята рецензия.

На представянето на 
книгата, събрала в себе си 
най-ценното от творчест-
вото на талантите на Со-
зопол, присъстваха по-го-
лямата част от авторите, 

съставителят Наска Ка-
лата, изпълнителният ди-
ректор на „Лексикон“ Али-
на Караханова рецензен-
тът Любен Дилов, актьор-
ът и почетен гражданин 

Доси Досев, кметът Тихо-
мир Янакиев, председа-
телят на Общински съвет 
Георги Пинелов и много 
местни жители и прияте-
ли на града, а всички те 

бяха поздравени с музи-
кални изпълнения от Во-
калните групи „Созопол-
ски гласчета“ и на Съюза 
на офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва.
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Рåäàêòîð: Мàðèя Нàéäåíîвà, òåë.: 0550 2 57 04, 
e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Впечатляващо начало на Музите 2022
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Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Госпожо Алкалай, Бур-
гас за първи път става до-
макин на толкова маща-
бен литературен фестивал 
за ученическо творчество, 
кое Ви провокира да го ор-
ганизирате?

- Идеята за създаването на 
международен младежки ли-
тературен фестивал се роди 
съвсем естествено, след като 
осем години по ред ние орга-
низираме Международния ли-
тературен конкурс за учени-
ци „ Който спаси един човеш-
ки живот, спасява цяла вселе-
на“. Традиционно каним име-
нити български творци да бъ-
дат членове на журито в него 
или пък да участват в тържест-
вения концерт спектакъл, кой-
то ние организираме за наг-
раждаването.

През годините по време на 
изданията му виждах, че сред 
младежите има голям инте-
рес да се запознаят с имена-
та в българската литература, 
търсят големите писатели, за 
да научат някои неща и си ка-
захме: „Защо да не направим 
специални творчески работил-
ници с тези ученици, утвърде-
ните писатели ще могат да им 
дадат насоки за голямата лите-
ратура, ще им помогнат, ще от-
сеят най-добрите от тях и ще се 
получи творческа среща в дъл-
бочина, така се роди идеята за 
този фестивал “Приятелството 
- смисъл и спасение“.

Аз съм щастлива, че тези 
творци, които присъстваха 
- Георги Господинов, Геор-
ги Бърдаров, Недялко Йорда-
нов, Кристофър Бъкстон, ре-
жисьорът Иван Ничев, защо-
то зад един добър филм тряб-
ва да има добър сценарий, 
една добра литература, от-
кликнаха абсолютно спонтан-
но и подадоха ръка на наша-
та инициатива, защото това е 
проверка дали инициативата 
е стойностна. 

Децата са изключително 
щастливи и благодарни, за-
щото това бяха едни смисле-
ни срещи и красиви дни, из-
пълнени с много добри съве-
ти и послания. Георги Госпо-
динов ги накара да напишат 
как звучи тъгата, или вината. 
В изречение младите хора да 
интерпретират и да дадат из-
раз на чувствата. Едно от де-
цата каза: „Вината звучи като 
стара, ръждива люлка, която 
не е смазвана от години“. Не-
дялко Йорданов ги научи как 

да направят рими по азбучен 
ред. Георги Бърдаров направи 
презентация на своята книга 
Absolvo te, като неговата екс-
позиция бе насочена към об-
щочовешките ценности, които 
са валидни без значение в кой 
исторически момент се нами-
раме и в коя точка на земно-
то кълбо. 

За мен голяма оценка бяха 
думите на Георги Господинов, 
който каза: „При мен непре-
къснато пристигат ръкописи, 
но това, което прочетох тук 
на тези ученици е най-доброто 
нещо, което съм чел от младе-
жи. Буквално - готови неща за 
голямата литература“. Сигур-
на съм, че през тези 9 години 
конкурсът стана инкубатор за 
млади таланти, пера и съм си-
гурна, че измежду нашите ла-
уреати скоро ще има големи 
български писатели. Това не 
са случайни ученици.

Една от миналогодишни-
те ни лауреатки получи Вазо-
ва награда за творец, прави 
блог за литература и младеж-
ки теми. Друга наша лауреатка 
пък получи стипендия на „Аме-
рика за България“. А за таз-
годишната лауреатка Милица 
Иванова - разказът й е толко-
ва силен и разтърсващ, че ко-
гато го изчете актьор, всички 
настръхнаха, като го чуха. 

- В момента има бум на 
творчески конкурси, кое е 
онова, което отличава ва-
шия?

- Нашият конкурс не е само 
за литература - поезия  или аб-
стракции. Това е литературен 
конкурс, но в определен ис-
торически момент. Това е по-
скоро конкурс за гражданска 
позиция. Конкурс, който раж-
да хора, които повече никога 
няма да ги видим сред среди-
те на неонацистите или сред 
употребяващите езика на ом-
разата. Това са посланици на 
хуманизма, на доброто, на те-
зата, че ако наистина спасиш 
един човешки живот, спася-
ваш цяла вселена. 

По времето на церемония-
та ние дадохме възможност 
на 30-те номинирани деца от 
9 държави - 20 от България и 
10 от останалите осем държа-
ви да кажат своята позиция 
не толкова за литературата, а 
за днешния ден. За това учим 
ли се от уроците на минало-
то и за това колко е важен 
днес мирът и за това колко е 
крещяща нуждата тези млади 
хора да не бъдат предадени. 
Едно от децата каза: „Аз съм 
гневен на възрастните, защо-

то те непрекъснато ни учат да 
бъдем добри, а правят зло с 
тази война, която е на 500 км 
от нас“. Едно друго дете даде 
пример за подвиг с един бъл-
гарски бесарабски свещеник, 
който пеша изминал 900 км, 
за да спасява съгражданите 
си от Украйна.

Ние в конкурса даваме от-
правна точка за Холокоста, но 
участниците изхождат от оне-
зи примери и спасители, кои-
то са се държали достойно и 
са останали хора в нечовеш-
ки времена, но правят свои-
те отпратки към днешния ден. 
Смятам, че това е стойност-
та на конкурса и това е раз-
ликата на този конкурс с ос-
таналите. Нека младите хора 
да творят. 

И още нещо много същест-
вено, ние отсяхме разкази, ко-
ито се базират на реални ис-
торически личности, на реални 
събития. Да, те са творчески 
интерпретирани и много мла-
дежи са намерили нови спа-
сители и хора, към които ис-
торията и обществото ни са в 
дълг, защото когато се говори 
за спасяване на български ев-
реи, всички знаят за спасява-
не на Димитър Пешев и мит-
рополити, но тези 43 депута-
ти, които са подписали писмо-

то на Пешев, не ги знаем, кои 
са те, какво се е случило с тях. 
Някои от тях са били притисна-
ти по политически причини да 
оттеглят подписите си, аз смя-
там, че ние трябва разучава-
ме тяхната съдба.

- Ровят ли се в тези исто-
рии младежите?

- Да, и не само. Сами са тър-
сили сървайвъри и сами са от-
кривали оцелели и свидетели 
от онова време. Едно дете се 
е качило на влак, отишло е до 
Дупница и пътувайки до там, 
си е представяло делегация-
та, водена от един свещеник 
в опити да достигне Царя и да 
спаси еврейски животи. Друго 
дете се е свързало с оцеляла 
от Холокоста от Словакия. На-
правило разговор с нея и на-
писало своята история.

- Ще може ли тези творби 
на ученици да са достъпни и 
публични да бъдат събрани 
в сборник?

- Да, ние правим такива 
сборници, щастлива съм, че 
те са приети от Министерство 
на образованието да бъдат по-
магало за младите хора, на-
писани от ученици за учени-
ци, защото когато е написа-
но на техния език, то звучи 
по друг начин. Тяхната сетив-
ност е различна, имаме вече 

три издадени сборника, дори 
предишният, който беше пос-
ветен на българските праве-
дници, е библиографска ряд-
кост. 80 години след спася-
ването на българските евреи 
няма публицист или писател, 
който да е събрал техните жи-
тия - 20 на едно място, и да оп-
ише техния подвиг. И в това 
смятам, че имам мисия и го 
наричам кауза, защото се оп-
итвам да запълня тези празни-
ни на благодарност и да да-
дем един код за достойно по-
ведение на бъдещето на тези 
млади хора. С това си обясня-
вам успеха на нашия конкурс 
и за това, че с годините мно-
го институции ни подават ръка 
- Община Бургас, Министер-
ство на образованието, Ми-
нистерство на културата, раз-
лични посолства.

- Вълнуват ли се ученици-
те от срещата си с литера-
турните авторитети?

- Имаше полза и за две-
те страни, и големите имена 
също бяха щастливи от среща-
та си с тях. А младите хора дой-
доха и ми казаха: „Това е най-
хубавият ми подарък за рожде-
ния ми ден, който е утре“. Това 
ми дава усещане, смисъл, пра-
вя го, защото е кауза, която ме 
завладява и аз продължавам 

да го правя и облъчвам с енту-
сиазъм всички около себе си, 
защото вярвам, че това ще ос-
тане след мен. Така една се-
мейна инициатива прерасна 
в обществена и благодаря на 
всички хора, с които се запоз-
навам по пътя. Миналата сед-
мица имах среща с един от ди-
ректорите на едно израелско 
училище, който води няколко 
деца в Бургас. Там проявяват 
интерес за връзка с наши учи-
тели тук, в Бургас. Ние не тър-
сим градове близнаци по ико-
номически признак или друг 
признак, а да се учат млади-
те хора да бъдат посланици на 
мира и на доброто. Това е ог-
ромна необходимост.

- Как може да научим де-
цата на обединение, а не на 
разделение и на доброта?

- Те не са разделени, зато-
ва казаха, че са гневни на въз-
растните. На тържествена це-
ремония по награждаването 
пуснахме филми с техни пос-
лания и част от техните разка-
зи бяха вълнуващо интерпре-
тирани от актрисата Албена 
Попова, която ги озвучи и им 
даде плът и кръв. Имаше съл-
зи и хората излязоха по-одухо-
творени и готови за саможерт-
ва. Истински час по човечност, 
това е нашето послание. 

В края на юни Бургас стана международно средище 
за младежко творчество. Тук, за да се включат в три-
дневния международен младежки литературен фести-
вал „Приятелството - смисъл и спасение“, пристигнаха 
млади творци от България, Полша, Словакия, Герма-
ния, Латвия, Израел, Австрия и Унгария. Организатор 
на фестивала е Център за еврейско-българско сътруд-
ничество „Алеф”. Участниците в него са автори на но-
минирани разкази от деветото издание на конкурса на 
„Алеф” „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 
вселена”, който тази година бе на темата: „Необикно-
вени постъпки на обикновени хора”. В деветата поред 
литературна надпревара участваха общо 170 ученици 
от България и чужбина, впечатлени от проявите на сме-
лост, човеколюбие и себеотрицание в страшните годи-
ни на Холокоста и Втората световна война. До финал-
ния кръг достигнаха 30 от тях.

На официална церемония в края на фестивала бяха 
наградени участниците в конкурса

Първата награда спечели Милица Иванова (18 г.) от 
Варна за разказа си "Моят отчет". Наградата й бе връче-
на от кмета на Бургас Димитър Николов. Второто място 
журито присъди на Елина Илиева. Имаше и две награди 
за трето място. Едната е за разказа "Когато аз бях той", 
вторият приз за третото място отиде при Теодора Бакър-
джиева, чиято творба също е впечатлила журито.

Първата награда в категория "Чуждестранни участни-
ци" връчи посланикът на Израел в България Йорам Елрон. 
Тя бе присъдена на Антонина Василевска от Полша.

За изводите, за въпросите и отговорите, които поста-
ви този фестивал, разговаряме с неговия инициатор и 
главен двигател Алберта Алкалай.
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Събеседник

Алберта Алкалай - 
председател на Център 
за еврейско-българско 
сътрудничество „Алеф“:

Лауреатите от нашия конкурс 
са посланици на хуманизма 

Конкурсът „Който спаси един човешки живот, спасява 
цяла вселена“ ражда хора, които повече никога няма 
да ги видим сред средите на неонацистите или сред 
хората, които упражняват езика на омразата



Дона МИТЕВА

Уелкъм-дринк, лакомства 
и сладолед за кучета… Да 
организираш сладоледено 
кучешко парти у нас е въз-
можно. Случи се за вто-
ра година в Свети Влас и 
в Несебър. Тези партита ги 
прави Тони Стоянова, коя-
то признава, че ако има как, 
би събрала в дома си всич-
ки бездомни животни. Тя 
самата има 2 котки, три ку-
чета – йорки и една овчар-
ка, благодарение на това, 
че живее в къща. 

Да направиш сладо-
лед и сладкиш със симво-
ла – вятърната мелница в 
Несебър, също си струва. И 
в главата ти да има непре-
къснато нови идеи и пла-
нове – това пак е „запазе-
на марка“ на усмихнатата 
жена от Несебър, която се 
шегува, цитирайки съпру-
га си: „Не е лесно на мор-
ския бряг“, имайки предвид, 
че мнозина идват тук на по-
чивка, а тя и хората около 
нея работят за почивката и 
усмивките им.

Тони Стоянова от Несебър 
отваря свой сладоледен 
салон през 1998 година. 
Стъпка по стъпка, с огро-
мна любов, е овладяла тън-

костите при приготвяне-
то на домашен сладолед и 
не само. Заради безкрай-
ната си любов към четири-
ногите създава и сладолед 
за кучета.

Кучешко 
сладоледено парти

Под влияние на преживя-
ната емоция около кучеш-
кото събитие, състояло се 
преди няколко дни, тя раз-
казва, че самите места, къ-
дето се провеждат партита, 
целящи да презентират ла-
комството за животни, са 
украсени с балони, на кои-
то има изрисувани лапички 
и кучешки кокали. 

На събитията са присъст-
вали повече от двадесет че-
тириноги от различни поро-
ди. Завели са там и стопа-
ните си разбира се.

„Първо да кажа, че пар-
тито в Свети Влас про-
дължи от 16 до 21часа. 
Присъстваха и ветеринари 
от бургаска клиника, с ко-
ято работя. В непринуден 
разговор всеки стопанин 
можеше да задава въпро-
си за кучето си, без онзи 
стрес, който всички изпит-

ваме когато отидем в кли-
никата.  

Имахме подготвени и кар-
тинки с кучета за оцветява-
не за децата, които дойдо-
ха. От тях направихме и из-
ложба. Имаше и обучител-
ни плакати, които разясня-
ваха на стопаните какво мо-
гат да ядат техните любим-
ци и какво не бива да им се 
дава“, разпалено обяснява 
несебърлийката. 

За създаването на самия 
сладолед разказва: „Често 
виждам в моя сладоледен 
салон как стопаните дават 
на кучетата си от своя сла-
долед. Така се роди и иде-
ята ми да създам сладолед, 

който да могат и нашите до-
машни любимци да ядат. 3 
вида съм разработила - с 
моркови,  с горски плод и 
с банан и ягода".

Сладоледът за кучета е 
направен от 100% истин-
ски плодове и зеленчуци, 
а процесът на създаване е 
следен от ветеринарна кли-
ника. Според специалисти 
идеята е добра, тъй като ку-
четата трябва да избягват 
приема на човешка храна 
и особено захар.

Уелкъм-дринкът пък е ли-
монада, която съдържа и 
мента - за свеж дъх на че-
тириногите.

"Иска ми се да обърнем 
мисленето на българина 
по отношение на животни-
те. Аз съм добре настрое-
на към хората с домашни-
те любимци и винаги съм 
ги пускала при нас в заве-
дението да седнат. Първо, 
когато дойде стопанин с 
четириного, на животно-
то се дава вода, ако поже-
лае човекът - и лакомство, 
и след това се обслужва 
двуногият. 

Идеята ми е все повече 
хора да бъдат положител-
но настроени към стопани-
те на кучета. Естествено, и 
на котки, но понеже по-мал-
ко се извеждат котки, за-
това говоря повече за ку-
четата. Харесвам Турция 
и турците, където всеки ку-
пува храна за котките, пра-
вят им се топли къщички за 

зимата, пускат се в хотели 
и магазини", казва сладка-
рят Тони Стоянова.

Тя споделя, че и котки-
те също ядат нейния живо-
тински сладолед. В това я 
убеждава клиентка, която 
й изпраща клип, от който 
се вижда как куче и коте 
ближат сладоледа. „Даже 
котката е от породата 
„Сфинкс“, които са много 
капризни за всичко. Значи 
щом тя го яде, с удоволст-
вие ще си хапват и други-
те породи котки“, обобща-
ва несебърлийката.

Сладкишът, символ 
на Несебър

Освен с кучешкия сла-
долед, Тони е известна и 
с това, че е създала и пър-
вия сладкиш у нас, симво-
лизиращ града, в който се 
приготвя. Първо създава 
сладоледа – тип ескимо - 
на клечка, на който е изо-
бразена вятърната мелни-
ца, един от символите на 
Несебър. А после се за-
мисля и за това, че трябва 
да има нещо трайно, кое-
то туристът да отнесе като 
подарък.

Връща се назад в споме-
ните и разказва как се раж-
да идеята: „Стояхме пред 
витрината със Соломон и 
Гергана Паси и си говорех-
ме. Просто ги познах като 
известна двойка. Към нас 

се приближи една японка, 
която попита кой е най-ха-
рактерният сладкиш за на-
шия град и за страната. 

Замислих се: турците 
имат баклавата, австрий-
ците – тортата „Сахер“, а 
ние… Да, имаме шопската 
салата, но това е далече от 
сладкишите. Торта „Гараш“ 
е създадена в Русе, но от 
унгарец. Така реших да на-
правя сладкиш, който да 
могат самите гости, когато 
дойдат в Несебър, да отне-

сат със себе си като спо-
мен или пък като подарък. 
Вътре вложих зелена смо-
киня, която е част от на-
шия град, тъй като във вся-
ка втора къща има смоки-
ня и може да се каже, че е 
наш символ. Сладкишът е 
изработен от кексово тес-
то и е залят с млечен шо-
колад. Когато ще се тран-
спортира, се предлага и в 
специална кутия", разказ-
ва историята на сладкиша 
с вятърната мелница ав-
торката му. 

Миналата година е по-
лучила и обратна връзка 
– приятели на семейство-
то от Украйна са занесли 
за подарък на своите близ-
ки от сладкиша на Тони. 
„Обадиха ми се и ми каза-
ха, че първо е стигнал не-
покътнат до Украйна, и вто-
ро - получателите му са го 
харесали много“, обяснява 
сладкарката.

Така в Стария Несебър 
се предлага автентичен де-
серт с домашни смокини 
във формата на вятърната 
мелница. Той е хит за всич-
ки туристи, които посеща-
ват града на ЮНЕСКО.

Самата сладкарка вече 
има редица запитвания от 
страна на различни общи-
ни, които искат да й поръчат 
да изработи и за тях слад-
киш, който да е символ и да 
носи в себе си нещо харак-
терно само за тях. 

Провокираме креатив-
ността на сладкарката, като 
я питаме какво би вложила 
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ПрофесиЯ

Тони Стоянова направи сладолед за 
кучета и сладкиш – символ на Несебър

Четириноги почитатели на сладолед

С лакомствата за кучешкото парти

Сладкарството за Тони е изкуство
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Професия
като характерен материал 
в един сладкиш, който да е 
символ на Поморие. Без да 
губи време Тони отговаря: 
„Със сигурност ще има мор-
ска сол, нали в Поморие се 
намира Музеят на солта, 
има и солници!“

Амбициозната жена при-
знава, че наблюдава не-
прекъснато и внимателно 
вкусовете на своите кли-
енти, изучава ги. „Целта не 
е само да се създаде една 
рецепта. Рецептата тряб-
ва да е работеща. Аз търся 
работещите рецепти“, об-
общава работата си несе-
бърлийката.

Изложбата

Пълна с енергия и позити-
вен творчески заряд, Тони 
Стоянова се хвърли преди 
месец в друго красиво при-
ключение - пета изложба на 
захарни фигури.  

Изложбата бе колабора-

ция на „Моята България“ и 
в нея участваха около 25 
декоратори сладкари. Те 
показаха изработените от 

тях фигури, подчинени на 
темата „От Месамбрия до 
Несебър“, част от които са 
създавани в продължение 
на месеци.

„Изложбата се получи 
прекрасно. Сред фигури-
те, включени в нея, имаше: 
деца, играещи на пясъка 
край морето, цветя и рас-
тения, характерни за нашия 
град, икони, църкви, сами-
ят полуостров, крепостна-
та стена, мелницата и т.н. 
Любопитен факт е напри-
мер това, че за да се спази 
детайлът и да отговаря на 
реалността, за изработка 
на несебърска църква по-
искахме плановете й. Двата 
дни на изложението бяха 
наистина неописуеми“, раз-
казва Тони, която бе част от 
организаторите.

Специален гост на про-
явата бе и шеф Мария 
Озтюрк, която е и между-
народен съдия. Тя е роде-
на в Габрово и живее по-
настоящем в Истанбул. 
Прочута е сред сладкари-
те декоратори с изработва-
нето от захар и фондан на 
желязната църква „Свети 
Стефан“ и е инициатор на 
проявата, която бе реали-
зирана тази година заед-
но с Черноморската  асо-
циация за развитие на гас-
трономически алтернати-
вен туризъм, в чийто борд 
е Тони.

Тя е категорична, че чрез 
подобни прояви се подкре-
пя местният бизнес.

“Градът ни оживя пре-
ди сезона благодарение 
на тази изложба. Колегите 
сладкари от различни кра-
ища на страната дойдоха 
със семействата си, с при-
ятели. Отседнаха в хотели-
те за двата дни. Други хора 
от съседни населени места 
дойдоха пък да видят из-

ложбата. Обядваха или ве-
черяха в нашите заведения, 
пиха кафе. Градът закипя, 
събуди се преди летния ту-
ристически сезон“, обясня-
ва Тони.

За младите 
госпожици и 
студентите

Пак в подкрепа на мест-
ния бизнес е и следващата 
й инициатива, която се на-
дява да реализира до бро-
ени дни. 

„С мен се свързаха про-
изводители на български 
детски роклички от вътреш-
ността на страната. Те ис-
кат да направим общо пар-
ти, на което да се поканят 
родители с момиченца до-
към 10 години. От фирма-
та ще изложат своята про-
дукция, а аз ще направя 
„Обучителен клас за мла-
ди госпожици“. Ще пока-
жем на момиченцата на-
ред с красивите роклички 
как те самите трябва да се 
държат красиво и възпита-
но в заведение. Как тряб-
ва да се хранят, да отпиват 
от чашата. Къде стоят при-
борите, ръчичките, крачка-
та…“, разказва с увлечение 
за новото приключение, в 
което се впуска Тони. Със 
сигурност то няма да е по-
следното.

Повече от 10 години Тони 
Стоянова има сключен до-
говор с университет в Рига, 
Латвия, и всяка година от 
там в Несебър идват сту-
денти, които карат своята 

практика при нея.
От кучешкото парти, 

през сладкиша - символ 
на Несебър и изложбата 
от захарни фигури, до кла-
са за млади госпожици – 
всичко това е подчинено 
на едно нещо, наречено 

роден бизнес. Нещо, кое-
то Тони Стоянова прави с 
много хъс и енергия и най-
вече с голямо сърце, под-
крепяна от хората, които я 
обичат и ценят труда и кре-
ативността й.

Сладкарката, която  търси и създава работещи рецепти
Да даряваш усмивки

С част от участниците в изложбата

На парти със сладолед винаги е весело

ОБЯВА

Давам под наем с дългосрочен договор 3 апарта-
мента по 74 кв.м поотделно на 2, 3, и 4 етаж в къща на  
ул. „Л.Каравелов“ в Царево; оглед на 16 юли. Мога да 
изпратя фотоси. Доцент Георги Борисов, тел. 0878701852, 
00436508132461, gekab@abv.bg

ОБЯВА

0879 834668 – Търси шофьор-разпространител 

за лепене на плакати по Южното Черноморие - 

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

СЪОБЩЕНИЕ

Обявата за невалидна диплома на името на Михаела 
Гогова Герасимова серия-МУП-2019, N 015756, с Per.N 
1443/04.01.2022г. от брой 46 на "Черноморски фар" от 05-
07.07.2022 г. е недействителна. Посочената диплома да 
се счита за достоверна.

за РЕКЛаМа 
056 82 54 35, 0878 424 698



Георги РУСИНОВ

Вицешампионите на Бъл-
гария по волейбол „Нефто-
химик 2010“ представиха 
поредното си ново попъл-
нение. Това е сръбският 
централен блокировач Ду-
шан Лопар. 

Високият 204 сантиметра 
сърбин е играл в отбори от 
родината си, Румъния, Фран-

ция и Гърция. През сезон 
2022/2023 ще дебютира и в 
българското първенство. 

Последно Лопар е играл 
един сезон в румънския 
„Стяуа“ (Букурещ), с който 
стана вицешампион на 
страната. 

Ръководството на „Неф-
тохимик 2010“ пожелава ус-
пех на новото си попълне-
ние.

„Черноморски фар“

Младата състезателка на 
„Корсар“ (18 години) спе-
чели сребърен медал на 
Държавното първенство по 
фехтовка за мъже и жени, 
провело се от 1.07 до 
3.07.2022 г. в Пловдив.

Кристина излезе от гру-
пите без загуба, което й 
отреди първа позиция в 
елиминационния кръг и ди-
ректно класиране в осми-
цата. Там тя последовател-
но победи Симона Недял-
кова и Белослава Ивано-
ва. На финала бургаската 
състезателка се изправи 
срещу една от най-титулу-
ваните български нацио-
налки Йоана Илиева и въ-
преки сърцатата си игра, 
отстъпи в двубоя.

При мъжете Георги Зла-
таров и Ивайло Алексан-
дров отстъпиха в мачове-
те за влизане в челната ос-
мица и съответно завърши-
ха на 9-о и 13-о място в 
крайното класиране от 32-
ма състезатели.
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Лекоатлет от бургаския клуб за хора с ув-
реждания „Джавелин“ стана европейски 
шампион за юноши. 17-годишният Стоян 
Снежанов триумфира на първенството във 
Финландия в дисциплината 400 метра глад-
ко бягане.

Нашето момче финишира с време 58 се-
кунди. На 100 метра гладко бягане Стоян 
спря хронометрите на 12,7 секунди и за-
служи бронзовото отличие.

Снежанов тренира едва от 8 месеца под 

ръководството на Атанас Атанасов, но бър-
зо разкри своя голям потенциал.

Голямата му цел е участие и спечелване 
на медал от Параолимпийските игри в Па-
риж през 2024 година.

„Това е огромен успех за нашия клуб. 
Безкрайно съм щастлива. Сигурна съм, че 
бъдещето е пред Стоян и успехите му на 
международното поле ще се множат“, за-
яви Есмерай Ибрям- председател на клуб 
„Джавелин“.

Лекоатлет с увреждания 
прослави Бургас

Чф

Кристина Миланова от „Корсар“ 
със сребърно отличие от 

Държавното първенство за жени

ФЕХтОВКа

ВОЛЕЙБОЛ

  

204-сантиметров 
сърбин подсилва 

„Нефтохимик 2010“

за РЕКЛаМа
056 82 54 35, 0878 424 698

www.faragency.bg 

„Черноморски фар“

На състезанието, кое-
то се проведе на 25-мет-
ров басейн и което е от 
държавния календар на 
Федерацията по плуване, 
плувен клуб „Бургас“ из-
ползва възможността за 
последна проверка пре-
ди Държавното първен-
ство по плуване за де-
ца.

Според треньора им 
Иван Попов, всички са се 
представили отлично и 
са подобрили чувстви-
телно личните си пости-
жения.

Клубът спечели общо 
10 призови отличия.

– 5 първи места, от ко-
ито:

* 3 за Виктор Гинов 
(2011) на 200 кроул и 50 и 
100 гръб.

* 1 за Александра По-
пова (2011) на 50 бруст 
и

* 1 за смесената по 
стил щафета на момчета-
та възраст 2010-2011 г. 
(Виктор Гинов (2011), Ха-
рун Али (2010), Ерай Али 
(2010) и Анастасиос Да-
чев (2010)

– 3 втори места, от ко-
ито:

* 1 за Виктор Гинов 
(2011) на 200 м съчетано

* 1 за Александра По-
пова (2011) на 100 бруст 
и

* 1 за кроуловата ща-
фета на момчетата (Вик-
тор Гинов, Харун Али, 
Ерай Али и Анастасиос 
Дачев)

– 1 трето място за Да-
рия Вълкова (2014) на 50 
бътерфлай

– 1 награда за Виктор 
Гинов (2011) за сбор от 
най-много събрани точки 
по FINA

Все по-добри плувания 
показват и останалите 

двама участници на клу-
ба Александър Чанков 
(2011) и Павлин Неделчев 
(2012), които също напра-
виха сериозни подобре-
ния на личните си време-
на, а смесената по пол 
щафета в състав Алексан-
дра Попова (2011), Дария 
Вълкова (2014), Харун Али 
(2010) и Виктор Гинов 
(2011) се представи дос-
тойно, като се класира на 
5-о място.

В крайното класиране 
по медали плувците на 
„Бургас“ се класираха на 
7-мо място от 20 участва-
щи клуба.

9 медала за плувците на „Бургас“ 
от последния турнир
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„Черноморски фар“

Това лято в Бургас ще 
бъде представена впечат-
ляващата изложба „Мощта 
на символите“, разкриваща 
тайните на фараоните на 
Древен Египет. От 15 юли 
до 11 септември във фоа-
йето на Държавна опера-
Бургас ще бъдат предста-
вени над 150 експоната от 
дърво със златно покритие, 
статуетки от камък, алаба-
стър и стъкло.

Артефактите са специал-
но изработени в Египет по 
поръчка на фирма „Хорус 
България“, под ръковод-
ството на д-р Атеф Абдел 
Шафи, доктор по египто-
логия и уважаван учен. Д-р 
Шафи работи от 1977 г. за 

популяризирането на кул-
турата на Древен Египет по 
света, а през 2000 г. в Па-
риж е удостоен със специ-
алната „Златна награда за 
технологии и качество“.

Артефактите, включени 
в колекцията, са подбрани 
тематично, като предста-
вят основните ритуали, дей-
ности и вярвания за живо-
та в Древен Египет:

1. Вечност;
2. Розетски камък;
3. Митът за сътворение-

то на света;
4. История за любов и 

преданост срещу омраза 
и предателство;

5. Възмездие и справед-
ливост;

6. Сили, които защита-
ват;

7. Животът в настоящето 
и в отвъдното;

8. Смърт;
9. Секхмет – окото на 

Ра;
10. Сексуална сила и пло-

дородие;
11. Хатхор;
12. Тутанкамон – пътува-

не към безсмъртието.
По повод навършването 

на 100 години от откриване-
то на гробницата на момче-
то-цар от английския архео-
лог Хауард Картър, ще бъдат 
показани и част от съкрови-
щата на младия фараон.

Интригуващата излож-
ба от артефакти и специ-
ално изработеният 15-ми-
нутен документален филм 
представляват интересна 
образователна платфор-
ма, обясняваща царските 
титли и инсигнии, божест-
вата от Древен Египет, по-

знанието за Дуат (отвъд-
ното) и магическите про-
изведения на древноеги-
петските писари, художни-
ци и майстори.

Базар със сувенири, из-
работени в Египет, анима-
тори с облекла от древна-
та империя на фараоните, 
лекции на египтолози, фес-
тивали на египетската кул-
тура, майсторски класове 
по древноегипетско изку-
ство ще допълват експо-
зицията.

Впечатляващият проект 
„Мощта на символите“ се 
организира съвместно от 
Община Бургас и „Хорус 
България“ ООД, посве-
тен на загадките на Дре-
вен Египет, ще доприне-
се за разширяване на по-
знанията за Древен Еги-
пет на жителите и гостите 
на Бургас.
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На 8 и 9 юли в Стара 
Загора ще се проведе пър-
вият по рода си рок фест 
с участието на лекарски 
групи – Dr. Rock. „Фести-
валът, който лекува душа-
та“ ще събере феновете на 
добрата музика и атрак-
тивните музиканти на Ан-
тичен форум „Августа Тра-
яна“. Първитe акорди ще 
се чуят в 19:00 часа. Вхо-
дът е свободен. 

За първи път в България 
рок фестивал ще обедини 
появата на сцена на рок 
групи, в които свирят ле-
кари. А в него има и бур-
гаско участие. Три извест-
ни джипита от нашия град 
имат и свое друго амплоа. 
Принципно те могат да бъ-
дат чути и видени на учас-
тия в култови клубове.

Групата логично полу-

чава името си GP band. 
В нея влизат д-р Петко 
Желязков, познат като 
председател на Регионал-
ното сдружение на общо-
практикуващите лекари, 
пулмологът и личен лекар 
д-р Николай Ферфериев 
и д-р Велимир Медаров 
– джипи с практика в жк 
„Славейков“. На ударните 
е Росен Николов.

Да има поне един док-
тор в групата е единстве-
ното условие за участие 
в предстоящия рок фест 
Doctor Rock, подчертават 
организаторите.

В първото издание на 
фестивала се включват 
рок бандите: Covers on 
Slippers – София, Restart 
Rock Band – София, The 
Doctors – Пловдив, GP 
Band – Бургас, A.CP.C – Ве-
лико Търново и домакини-
те, LED 7 - Стара Загора.

Бургаски доктори 
забиват на първия 
рок фест – Dr. Rock

Георги РУСИНОВ

Художникът Стойчо Гагъ-
мов рисува портрети на из-
вестни личности (предимно 
българи) по крайбрежна-
та алея на Приморско. Тя 
е позната неслучайно като 
„Алеята на портретите“ за 
местни и туристи, тъй като 
на много от камъните й са 
изобразени герои от исто-

рията ни. Десет години Га-
гъмов идва в Приморско, за 
да продължава да рисува 
камъните по алеята. 

Реклама на него и на 
Приморско наскоро напра-
ви Здравко Василев – Бра-
дъра, заснемайки кратко 
видео с художника, докато 
рисува портрет на Никола 
Йонков Вапцаров. 

„Вече 10 години художни-

кът Стойчо Гагъмов рисува 
портрети на известни бълга-
ри по скалите на крайбреж-
ната алея в Приморско. Ен-
тусиазмът и талантът на 
един чужд за нашия град 
човек превърнаха алеята в 
една от атракциите на гра-
да“, пише Василев над пуб-
ликацията.

„От 2012-а рисувам порт-
рети по крайбрежната алея 

на Приморско. Започнах 
с този на Васил Левски, а 
след това на Иван Вазов, 
Пейо Яворов и други светли 
имена от историята и култу-
рата ни. Все светила – въз-
рожденци! На хората им ха-
реса и аз затова реших да 
я продължа тази изложба, 
която стана една от най-го-
лемите в България. Хората 
ме поздравяват, че ги раз-
сейвам по този начин. Та-
зи алея е направена за раз-
ходка покрай полуострова. 
Затова им давам възмож-
ност да разглеждат това 
изкуство върху гранит. То-
ва лято обезателно трябва 
да направя портрет на Ис-
ак Нютон, който е малко по-
знат на младежите, но ка-
то му напиша името - няма 
проблем. От българите ня-
ма кой да съм пропуснал, 
дори Кольо Фичето нямах, 
и него направих. Поета на 
Приморско – Петко Ропо-
тамски, Бог да го прости, 
и него нарисувах. Ако съм 
забравил някой, нека хора-
та да ме подсещат, аз вед-
нага ще му намеря място. 
Камъни колкото искаш“, 
споделя с усмивка на ли-
це Гагъмов.

Древен Египет оживява 
това лято с впечатляваща 

изложба в Операта

Стойчо Гагъмов – „виновникът“ за 
„Алеята на портретите“ в Приморско

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

www.faragency.bg
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