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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

„Съвестни граждани” нападат 
екипите на дезстанцията, 

докато пръскат срещу комари

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 15 юли

ЗАливът КорАл -  
защитена зона или екосарай

обявиха конкурс за 
директори на 29 училища 

Бойко Борисов в Бургас: „Гневен съм 
за пропуснатите ползи за държавата“

Стр. 9

Двама пияни бабаити посегнаха на 
полицаи в Карнобатско Стр. 3

Стр. 
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„Черноморски фар“

Заливът Корал е обявен за 
защитена акватория със запо-
вед на екомиинстъра Борислав 
Сандов, съобщиха от ресор-
ното ведомство. Решението е 
част от стратегията на екипа 
в Министерството за опазва-
не на морските екосистеми и 
е по предложение на сдруже-

ние „Да запазим Корал“.
„До 2030 г. трябва да имаме 

30% защитени морски зони и 
10% строго защитени морски 
зони като част от ангажимен-
тите на страната ни според 
критериите за участие в меж-
дуправителствената коалиция 
към Конвенцията за биоло-
гично разнообразие, към коя-
то България се присъедини на 

2 март тази година“, отбеляза 
министър Сандов.

Според местната власт запо-
ведта е спорна, защото е из-
дадена от министър в оставка, 
все още не е видяна черно на 
бяло и е лобистка.

Срещу решението се обяви-
ха местните хора в Царево и 
Лозенец и най-вече рибари-
те, които ще са потърпевши от 

рестрикциите. Според тях със 
заповедта се обслужват инте-
ресите на премиера в остав-
ка Кирил Петков и баща му, 
които си почиват цяло лято на 
Корал. „Това е новият екоса-
рай“, възмущават се местни-
те, които мислят, че след мор-
ската зона ще се тръгне към 
екорестрикции за сушата пред 
морето. Половината „спасите-
ли на Корал“ са депутати от 
„Продължаваме промяната“, 
казват от Лозенец и Царево.

Времето на забраната за ри-
болов също съвпадало с почив-
ките от март до октомври, кога-
то не трябвало да се безпоко-
ят хората, почиващи на Корал. 
Делфините нямат календар и 
не изпадат в шок само през 
лятото, когато е забрнено да 

се риболува, аргументират се 
още те.

„Да ни е честита новата ко-
рупционна схема. Не може да 
се нарушават интересите на хо-
рата от две общини в полза на 
10 човека, които считат себе си 
за богоизбрани. В този район 
има най-много лодки от дреб-
номащабния риболов. Това са 
около 340 броя”, каза Йордан 
Каракашев.

От местните групи са възму-
гени, че министърът се е вслу-
шал в 4-ма депутати, а не в мне-
нието на 80 рибари.

Темата „Корал“ от години е 
разделителна между местни-
те хора и плажуващи, обикно-
вено се спори законно ли към-
пингуват там екоактивисти от 
София, или не.

Местната власт: 
Спорна е заповед на 

министър в оставка
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Заливът Корал  

Силвия ШАТЪРОВА

Заливът Корал е обявен 
за защитена акватория със 
заповед на екомиинстъра 
Борислав Сандов, съобщи-
ха от ресорното ведом-
ство. Решението е част от 
стратегията на екипа в Ми-
нистерството за опазване 
на морските екосистеми и 
е по предложение на сдру-
жение „Да запазим Ко-
рал“.

„До 2030 г. трябва да има-
ме 30% защитени морски 
зони и 10% строго защите-
ни морски зони като част 
от ангажиментите на стра-
ната ни според критериите 
за участие в междуправи-
телствената коалиция към 
Конвенцията за биологич-
но разнообразие, към коя-
то България се присъедини 
на 2 март тази година“, от-

беляза министър Сандов.
Министерството по окол-

ната среда и водите е въз-
ложило на БАН изготвяне-
то на концепция за пости-
гането на тези цели, рабо-
ти и с неправителствения 
сектор, който има активно 
участие в опазването на 
природата и биоразноо-
бразието.

В границите на защите-
ната морска зона „Залив 
Корал“ се забранява на-
влизането на моторни и 
моторно-ветроходни пла-
вателни средства. Изклю-
чения са допустими само 
при бедствия, извънредни 
ситуации, аварийни, кон-
тролни и спасителни дей-
ности през цялата година и 
за нуждите на риболова в 
периода от 1 октомври до 1 
март. Не е позволено из-
граждане и поставяне на 

изкуствени подводни ри-
фове и атракциони. В гра-
ниците на защитената 
местност не се допуска от-
глеждането на аквакулту-

ри, използването на дънни, 
тралиращи, драгиращи 
средства, депонирането на 
драгажни маси, както и из-
хвърлянето на отпадни во-

ди от плавателни съдове. 
Забранено е изхвърлянето 
на канализационни и отпа-
дъчни води от сушата, неф-
топродукти и други отпадъ-Н
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Весела ГОРАНОВА

Една от бургаските 
фирми производители 
на хляб изненада кли-
ентите си с 20 стотинки 
по-евтин хляб, още от 
неделя показа репор-
терска проверка. В 
първия ден с по-ниска 
ставка на ДДС само 
един вид хляб – бял, и 
само на една фирма бе 

с 20 стотинки надолу. В ма-
газините се продаваше 600 
грама за 1.50 лева вместо 
досегашната цена от 1.70 
лева. Останалите бяха все 
още със старите цени, като 
до дни ще се регулира це-
ната и на останалите видо-
ве хляб.

Магазините обаче сами 
ще решават дали да се въз-
ползват от намалението на 
хлебопроизводителите, или 
да запазят хляба на същата 
цена. Не може да се прогно-
зира колко дълго ще се за-
пази по-ниската цена, за-
щото разходите за произ-
водството, както и цената 
на брашното, се вдигат на-
горе.

Хлябът поевтиня 
с 20 стотинки

„Черноморски фар“

Това лято няма да има 
модерен къмпинг на „Шо-
фьорския плаж“ в мест-
ността Алепу край Созо-
пол, стана ясно по време 
на заседание на Парламен-
тарната комисия по окол-
ната среда и водите.

„Въпросът със събаряне-
то на т.нар. подпорна стена 
край Алепу отново влезе в 
общественото внимание. 

Там продължава да има 
промени с изграждането 
на модерен къмпинг, но за 
това не са получени необ-
ходимите разрешения“, ка-
за зам.-министърът на 
околната среда и водите 
Тома Белев.

Той отговори на питане 
на депутата от БСП Емил 
Георгиев.

По думите му за строи-
телството на къмпинга, кое-
то е вече е започнало, има 

решение от Община Созо-
пол, но няма съгласуване с 
Регионалната инспекция на 
околната среда и водите 
(РИОСВ).

„Собственикът е решил, 
че това му е достатъчно“, 
посочи Тома Белев. „Преди 
седмица е издадена адми-
нистративна мярка за спи-
ране на строителството на 
къмпинга“, добави той. Спо-
ред него там трябва да се 
случи рекултивация на те-

рена.
Тома Белев отбеляза още, 

че въпросът там е от повече 
от 18 години, когато терито-
рията заедно с локалния 
път е приватизирана.

По думите му „Шофьор-
ският плаж“ и самите дюни 
са били общинска собстве-
ност, но сега територията е 
включена в уставния капи-
тал на съвместно друже-
ство с цел построяване на 
комплекс с две хиляди мес-
та.

"Там установяваме и дру-
го – имаме картирани дюни 
през 2012 г., които са из-
чезнали впоследствие“, ка-
за още Тома Белев.

По време на заседанието 
на въпроси на депутати от-
говаря и министърът по 
околната среда и водите в 
оставка Борислав Сандов. 
Зам.-министърът на младе-
жта и спорта в оставка Ди-
ана Иванова запозна депу-
татите с Националната 
стратегия за младежта 
2021-2030 г.

Парламентарната коми-
сия по околната среда и 
водите не гласува решени-
ята поради липсата на кво-
рум по време на заседани-
ето.

Тома Белев: Няма да има модерен 
къмпинг в местността Алепу

Местността е третата  
след Калиакра и  
„Пясъчна банка Кокетрайс“ 

Граници на Защитена местност "Залив Корал"

Дона МИТЕВА

Ливаден молец премина 
като тайфун през Бургас. 
Жълтеникавите пеперуди, от 
които мнозина се оплакваха 
преди дни, не са характерни 
за градската среда. Поне в 
рамките на 10 - 12 години те 
не са я атакували. Сега спе-
циалистите наблюдават дали 
тя е оставила поколение в 
града, за да се заемат с не-
го.

От Дезинфекционна стан-
ция - Бургас са направили 
консултации с „Растителна 
защита“ към БАБХ, откъдето 
обясняват, че периметърът 
на прелитане на тези пеперу-
ди е от 300 до 900 километра 
и засягат обикновено насаж-
дения от слънчоглед, захарно 
цвекло, едногодишни и мно-
гогодишни треви.

„Направихме на няколко 
места обработка на площите 
по сигнали в „Лазур” и „Бра-

тя Миладинови”, където ли-
вадният молец бе най-много. 
Обработката е такава като 

за бялата американска пепе-
руда, която също се появи. 
Но ливадният молец изчезна. 
Вероятно заради метеороло-
гичните условия или пък, за 
да търси нови места. 

До две седмици ще стане 
ясно дали е снесъл яйца, ако 
се появят гъсениците. Тогава 
ще започне отново обработ-
ка”, заяви инж. Нели Бойче-
ва, управител на бургаската 
дезинфекционна станция, 
подчертавайки, че площите 
ще бъдат третирани при нуж-
да като за бялата американ-
ска пеперуда.

Пръскането за кърлежи в 
града от няколко седмици се 
извършва само по сигнали. 
Такива са постъпвали от 
„Славейков”, „Меден рудник” 
и „Лазур”. 

Продължава борбата и с 
комарите.

През Бургас премина ливаден молец
„Съвестни граждани” нападат екипите 

на дезстанцията по време на 
обработка срещу комари

По време на нощната обработка с аерозоли 
срещу комари, екипите на дезинфекционната 
станция биват обстрелвани с балони, пълни с 
вода или пък със запалени цигари и запалки, 
оплакаха се потърпевшите. Нелепите обясне-
ния са, че се смущава спокойствието на жи-
веещите на близо.

Още по-куриозен случай има и преди дни, 
когато разярена гражданка е звъняла малко 
преди три след полунощ да иска обяснение 
защо се пръска в Морската градина. Оплаква-
нето й е, че е попаднала в облака докато си 
чака такси.

От предходни години работещите в станция-
та си знаят, че особено юли и август в Мор-
ската градина трябва да обработват площите, 
придружавани от полицейска кола, защото не 
са редки случаите по колата и тях самите да 
се хвърлят бутилки. Вероятно и тази година 
ще се възползват от ескорта.
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вече е защитена морска зона
ци, както и заустването на 
канализации.

Защитената местност 
„Залив Корал“ е едва тре-
тата морска защитена те-
ритория у нас след обяве-
ния като такава през да-
лечната 1941 г. резерват 
„Калиакра“ и защитена 
местност „Пясъчна банка 
Кокетрайс“ (2001 г.).

Сега в границите на 1320 
декара ще се опазват мес-
тообитания на редки пред-
ставители на селдови и 
есетрови риби и трите вида 
китоподобни.

Обявяването на още три 
нови морски защитени те-
ритории е на етап общест-
вено обсъждане – това са 
защитените зони „Аладжа 
банка“, „Емона“ и „Отман-
ли“.

Местната власт: 
Спорна е заповед 

на министър  
в оставка 

На проведено заседание 
на Комисия по обявяване 
на защитената местност 
кметът на община Царево 
инж. Георги Лапчев един-
ствен гласува против и ос-
пори с особено мнение под-
хода по обявяване на защи-
тената местност и предвиж-
даните ограничения. 

Към проектното предло-
жение липсваха доклади от 
редица институции и екс-
перти, а в първоначалния 
вариант на проекта за запо-
вед риболовът беше изцяло 
забранен. 

Категорично е нарушен 
принципът на прозрачност 
при обсъждане и вземане 
на решението за създаване 
на местността, а голяма 
част от забраните са нело-
гични и неясни. Продължа-
ва да е неясно как ще става 
на практика преминаването 
през залива и от къде. Със 
спорна обществена леги-
тимност е заповедта на ми-
нистъра в оставка, издаде-
на няколко дни преди да 
престане да изпълнява тази 
длъжност. 

Изразена беше позиция в 
защита на местната общ-
ност, вкл. на рибарското съ-
словие.

След реакцията на кмета 
на община Царево и на ри-
барските общности в насто-
ящата заповед се предвиж-
да изключение от забрана-
та за риболов.

След като разбраха за за-

поведта местните рибари 
изразиха своето недовол-
ство.

„Да ни е честита новата 
корупционна схема. Не мо-
же да се нарушават интере-
сите на хората от две общи-
ни в полза на 10 човека, ко-
ито считат себе си за бого-
избрани. В този район има 
най-много лодки от дребно-
мащабния риболов. Това са 
около 340 броя”, каза Йор-
дан Каракашев.

„Седем месеца в година-
та е забранено преминава-
нето през тази зона, вклю-
чително летния сезон, за да 
може тези богоизбрани да 
си почиват там на спокой-
ствие. Ние откъде ще мина-
ваме?”, запита той.

Протести обмислят в Ло-
зенец, а най-голямата ри-
боловна компания „БГ 
фиш“ също ще обжалва за-
поведта.

„Ще обжалваме запове-
дта, но първо трябва да я 
видим, защото тя все още 
не е публикувана, за мен 
това е една лобистка за-
повед“, заяви пред „Чер-
номорски фар“  кметът на 
Царево - инж. Георги Лап-
чев. 

Според него има две 
точки, които са конфлик-
тни.

Голяма част от местните 
хора влизат в морето със 
своите лодки не за рибо-
лов, а за да се разходят. 
Няма как капитаните на 
плавателни съдове до 40 
бруто тона да имат право 
да се движат в 500-метро-
вата зона на акваторията 
на държавата, при усло-
вие че 500-метровата зона 
е прекъсната от защитена 
територия. Това означава, 
че един човек, който се 
намира в Царево и реши 
да отиде по морски път в 
някой от северните градо-
ве, той трябва да избере 
кой точно да го глоби – 
Морска администрация, 
нарушавайки 500-метрова-
та зона, или МОСВ, пре-
минавайки през т.нар. но-
восформирана защитена 
морска зона „Корал“, каза 
кметът на Царево Георги 
Лапчев.

Георги Лапчев допълни: 

„Да не се крият зад евро-
пейски директиви и г-н Бо-
рислав Сандов, и Тома Бе-
лев, защото коя директива 
позволява да се наруша-
ват правата на граждани-
те на Република България. 
В тази заповед пише, че е 
забранено траленето, то е 
забранено и сега, както и 
изливането на петролни 
продукти, което също е 
забранено“, допълни той. 
Според него заповедта е 
нелогична, защото не поз-
волява риболов от март до 
октомври, но на 31 октом-
ври не започва риболов-
ният сезон, а по-рано. То-
гава обаче свършва лято-

то и територията около 
„Корал“ става безинтерес-
на за хората от „Да спа-
сим „Корал“.

Остава под въпрос кой 
ще контролира спазване-
то на заповедта, местните 
хора се притесняват, че 
това ще бъде повод да се 
налагат актове на рибари, 
ако преминат през тази 
територия.

„Никой не е против еко-
защитата, но трябва да се 
допитат до местните хора 
и тя да не поставя червена 
линия между плажуващи и 
местни. Хората са много 
обидени и възмутени“, до-
пълни Лапчев.

Ще обжалваме заповедта 
след като я видим

Кметът на Царево - инж. Георги Лапчев:

„Черноморски фар“

52-годишен каналджия 
на мигранти се състезава 
с полицията край Бургас, 
като се опита да избяга. 
Той е с постоянно место-
жителство в София.

Екшънът се разиграл по 

обяд. Каналджията е пъту-
вал с колата си – „Мерце-
дес“ с видинска регистра-
ция, като в нея бил натъп-
кал седем сирийци.

Полицаи тръгнали да го 
преследват след сигнал на 
телефон 112.

Униформените се опита-

ли да го спрат в района на 
Асфалтова база малко пре-
ди разклона за село Ма-
ринка.

Тогава той тръгнал да 
шофира бясно, като се оп-
итал да избяга.

Спрян е на пътя Бургас – 
Созопол, малко преди Чер-

номорец, като преди това 
го предупредили със стоп 
патрон.

Арестуваният е на 52 го-
дини, стар познайник на 
полицията. Той е дал про-
ба за алкохол, която е от-
рицателна, но е отказал 
проба за наркотици.

Каналджия се опита да се  
измъкне след щура гонка

През Бургас премина ливаден молец

„Черноморски фар“

Двама братя (на 24 и 26 
години) от карнобатското 
село Венец са задържани 
за срок от едно деноно-
щие за агресивно поведе-
ние спрямо полицейски 
служители и несъобразя-
ване с дадените им разпо-
реждания за преустановя-
ване на противоправното 
си поведение, съобщават 
от ОДМВР-Бургас.

Малко преди полунощ в 
Районното управление на 
Карнобат е получен сиг-
нал за висока музика, ко-
ято идвала от частен дом 
в село Венец, обитаван 
от двамата братя. Екип 
полицаи се отзовал на 
сигнала, като при слиза-
не от автомобила са на-
паднати от братята, упо-
требили солидно количе-
ство алкохол. Братята 
обиждали и псували слу-
жителите на реда, като 
опитали да се самораз-
правят с тях. След нане-
сен удар в лицето на еди-

ния полицай, са предпри-
ети действия по задържа-
не на 24-годишния напа-
дател. Той е повален на 
земята и са му поставени 
белезници.

В същото време брат му 
опитал да ритне с крак тя-
лото на единия служител, 
който успял да отбие уда-
ра с ръка. Агресивността 
на нападателя нараснала 
и той отново атакувал, це-
лейки се този път в глава-
та на служителя. С цел 
прекратяване на настъп-
лението полицаят произ-
вел изстрел със служеб-
ното си оръжие със стоп-
патрон, който одраскал 
крака на 26-годишния мъж 
(при извършения меди-
цински преглед е конста-
тирано, че се касае за по-
върхностно нараняване, 
без кръвотечение и опас-
ност за живота).

Двамата братя са за-
държани със заповед за 
полицейско задържане. 
По случая е образувано 
бързо производство.

Двама пияни бабаити 
посегнаха на полицаи 

в Карнобатско

Атанас Русев от сдружението „Да спасим Корал“ 
по време на обсъждането на новата зона в Бургас



Силвия ШАТЪРОВА

„Гневен съм, че забавихме 
темпа в държавата и от лидер 
на Балканите, сега сме кли-
ент. Гневен съм за пропусна-
тите ползи, за пропуснатите 
обходи и проекти“, това за-
яви пред партийния актив в 
Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов. Той пристигна с ця-
лата парламентарна група на 
партията.

„Гневен съм, защото ако бя-
хме с Валери (Симеонов), се-
верният обход на Бургас щеше 
да е пуснат“, допълни лидерът 
на ГЕРБ.

Борисов заяви, че в момен-
та търси успокоение на наро-
да и страстите, защото зима-
та ще е трудна, ако продъл-
жават войната и санкциите, 
Европа ще остане без газ, а 
рецесията за Германия ще е 
5%, в България тя се очаква 
да е 20%. 

От трибуната в Операта 
Борисов призова министър-
председателя Кирил Петков в 
оставка да внесе законопро-
ект за 100% диверсификация 
на газа и ще получи подкрепа 
от 60 депутати, за да не може 
бъдещото служебно прави-
телство да връща руския газ.

„Никакъв реваншизъм, точ-
но обратното, аз знам и бой, 
и мир. Ние ако не разберем, 
че разделена България нищо 
добро не я чака, ще стигнем 
до японските и сръбски вари-
анти“, заяви Борисов.

Пред актива той посочи и 
целта на следващите избори - 
8% разлика с втората полити-
ческа сила, за да може да се 
компенсират евентуални ма-
шинации от машинния вот.

Борисов допълни, че няма 
с кого да преговорят за тре-
тия мандат.

Борисов отправи критика 
към правителството в остав-
ка. „Една къщичка за птици 
не са направили, една вело-
алея. АМ „Тракия” година и 
половина вече не се поддър-
жа. Тя вече е опасна за ваше-
то здраве и живот. Средната 
лента не е ремонтирана, ти-
ровете карат в аварийната, 
а всички бягат в лявата. Това 
донесоха. Това не им беше 
достатъчно. Цяла предизбор-
на кампания изградиха вър-
ху АМ „Хемус”, каза лидерът 
на ГЕРБ.

„Те знаят какво са напра-
вили. Знаят за пълния си про-
вал и знаят, че трябва бързо 
да избягат”, посочи Борисов.

„Тяхната правосъдна ре-
форма беше това да намерят 
пост на Бойко Рашков. За се-
дем месеца има внесени три 
законопроекта от цялата им 
мащабна реформа. Само един 
от тях е приет от управляваща-
та коалиция. Тези момчета са 
от година и половина минист-
ри и се оказва, че при всяка 
проблемна ситуация има за-
месени полицаи и коли със 
специален режим на движе-
ние”, добави той.

По думите му от ГЕРБ ня-

колко пъти са помогнали на 
„Продължаваме промяната”. 
„Най-тежкият въпрос за това 
правителство беше изборът 
на шеф на БНБ. Помогнахме. 
После Украйна – помогнах-
ме. След това беше Северна 
Македония. Ние не само не ги 
атакувахме, а внесохме пред-
ложението. След това бяха 
аматьорски изгонени руските 
дипломати. Въпреки всичко, 
ние пак ги подкрепихме, за да 
могат БСП да излязат чисти. 
Щяхме да ги подкрепим и за 
правителство. Все трима де-
путати щях да намеря”, комен-
тира лидерът на ГЕРБ.

„Нека малко да се смирят. 
Вярно, пак се канят да правят 
измами с машините. Да се на-
дяваме, че този път ще сме по-
бдителни”, продължи той.

„Христо Иванов каза, че  
ще си търси други приятели. 
Партията с 5% казва на тази 
с 21% -  те са по-умни и кра-
сиви“, възмути се още лидерът 
на ГЕРБ. Той не подмина, че 
президентът Румен Радев ги е 
довел на власт и животът ще 
му го върне. Те оставиха дър-
жавата в тинята, а аз с моя 
опит не се наемам. От тук на-
татък служебното правител-
ство носи отговорността, мом-
чета, които доведе и направи 
министри, за да съсипят всич-
ко“, каза още той. 

Според него проблем на 
Петков, Василев и останалите 
от „Продължаваме промяна-
та“ не са партийните лидери, 
а избирателите на ГЕРБ.

„Нашите избиратели не са 
врагове с тези на ПП, „Да, 

България“ и другите партии. 
Ние бихме математически, 
ние няма да вземем втория 
мандат, защото имаме прин-
ципи - еврозона, солидарност, 
Западни Балкани и европей-
ски просперитет на страна-
та. Ние трябва да се обръ-
щаме само към техните изби-
ратели. Тези, които гласуват 
за тези партии, са важни за 
нас, това приятелство меж-
ду десноцентристките пар-
тии е важно за нас, тези, ко-
ито изповядват евроатланти-
ческите ценности. С други-
те ще се уважаваме Аз твър-
дя, че в еврозоната е по-си-
гурно. Костадинов каза „не“, 
Стефан Янев счита, че тряб-
ва да се запази неутралитет, 
ние ще спорим с него“, допъл-
ни още Борисов.

Той благодари на успешни-
те кметове от региона. „Помня 
преди 10 години Бургас, от то-
гава до сега - обходи, мосто-
ве, градски транспорт, театри, 
магистрали, училища. Една го-
дина прекрасна зала, не мо-
гат да й намерят кусур, за да я 
пуснат“, допълни още той.

Близо час и половина той 
говори пред препълнената 
зала, а преди него Томислав 
Дончев, Жечо Станков и Иван 
Алексиев в качеството си на 
нов областен лидер на пар-
тията. Събранието бе откри-
то от кмета на Бургас Димитър 
Николов.
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Бойко Борисов в Бургас: „Гневен съм 
за пропуснатите ползи за държавата“
Отправи критики към правителството в оставка 

Осем процента разлика с вторите на следващите избори поиска от партията 
Бойко Борисов

Той бе посрещнат от кмета Димитър 
НиколовТомислав Дончев и Жечо Станков бяха сред ораторите 

Бившият областен лидер 
Димитър Бойчев (в средата) също 
бе в залата

Костадин Марков (вляво) - бивша 
синя легенда и дясномислещ дой-
де на събранието 

Кметовете Жельо Вардунски (в среда-
та) и Димитър Германов (вдясно) мину-
ти преди срещата 

Цялата парламентарна група на ГЕРБ дойде в 
Бургас, сред  нея бе и Димитър Николов - собственик 
на "Черноморски фар" (вторият отляво)

Снимки след края на срещата, този тип прояви от 
централата на ГЕРБ казват, че са "социология"



На 10 юли 2022 г. с благо-
словението на Негово Висо-
копреосвещенство Сливенски 
митрополит Иоаникий, Негово 
Преосвещенство Агатополски 
епископ Йеротей въдвори но-
воназначения енорийски све-
щеник Ромил Георгиев. Епис-
коп Йеротей, в съслужение със 
свещенослужители от епархи-
ята отслужи Архиерейска све-
та литургия и чина на въдворя-
ването на о. Ромил за предсто-
ятел на храм "Св. вмчк Дими-
трий Солунски".

Айтоските християни имат 
нов пастир, който от днес по-
ема техните грижи, който ще 
ги утешава и подкрепя, ще 
се моли за тях и техните се-
мейства, който ще стопанис-
ва поверения му Божи дом - 
"Св. вмчк Димитрий Солунски", 
каза в словото си в храма Не-
гово Преосвещенство Агато-
полски епископ Йеротей.

Много развълнуван, свеще-
ник Ромил Георгиев напра-

ви първото си обръщение към 
християнската общност в об-
щина Айтос пред НП. "Желая 
на всички да бъдат борбени, 
да имат надежда, защото св. 
Йоан Кръстител казва "Надеж-
дата на християните не умира!" 
Заедно, с Ваша помощ, ние ще 
се борим към едно доукрася-
ване на църквата. Защото на-
шата църква е един от приме-
рите за цяла България, за ця-
лата епархия и епархиите. За-
щото тук има много вярващи 
хора, а самата църква е по 
уникален начин изписана, ол-
тарът и всичко е уникално кра-
сиво, за което се е погрижил 
заупокойният о. Ромил", каза 
о. Ромил в храма след въдво-
ряването.

Новият енорийски свещеник 
на Айтоска енория о. Ромил е 
роден на 10 май 1999 г. в град 

Сливен, информира сайтът на 
храм "Св. вмчк. Димитрий Со-
лунски". Като дете, в продъл-
жение на осем години живее 
в Португалия. През 2013 г. се 
завръща в България и започ-
ва обучението си в Духовната 
семинария в Пловдив, която 
завършва с отличие. От 2018 
г. до 2022 г. е студент по спе-
циалността "Теология" в Бого-
словския факултет на Софий-
ския университет "Св. Климент 
Охридски". По време на след-
ването е бил клиросен певец 
в храм "Св. Наум Охридски" и 
част от хора на храма.

С благословението на Не-
гово Високопреосвещенство 
митрополит Сливенски Иоа-
никий на 1 май 2022 г. е ръко-
положен за дякон от Негово 
Преосвещенство Агатополски 
епископ Иеротей в храм "Успе-

ние Богородично" - Несебър, а 
на 8 май т.г., в храм "Св. вмчк 
Димитрий Солунски" е ръкопо-
ложен в свещенически сан ие-
рей. От 1 юли 2022 г. е назна-
чен със заповед на Негово Ви-
сокопреосвещенство митро-
полит Сливенски Иоаникий за 
предстоятел на храм "Св. вмчк 
Димитрий Солунски" и предсе-
дател на Църковното настоя-
телство.

О. Ромил Георгиев е племен-
ник на покойния ставрофорен 
иконом Ромил Негозов. 23-го-
дишният свещеник беше кате-
горичен, че "е в айтоския храм 
не по наследство, а по воля-
та Божия". 

Още за въдворяването о. 
Ромил и за атмосферата в 
храма, четете в броя на НП 
на 15 юли 2022 г.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

12-14 ЮЛИ 2022, бр. 564

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

„Тайната вечеря“ беше дарът, който о. Ромил поднесе на Негово Преосвещен-
ство Агатополски епископ Йеротей от името на местната християнска общност

Отец Ромил Георгиев е новият енорийски свещеник и 
предстоятел на храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ – Айтос

Негово Преосвещенство 
Агатополски епископ 
Йеротей въдвори 
новоназначения 
свещеник 
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В края на третата година 
от мандата Общинският съ-
вет в Айтос работи в ритъ-
ма на добре смазана маши-
на. Няма излишни спорове и 
политически заигравки, де-
батът е конструктивен, ви-
дим е стремежът на полити-
ческите сили, представени в 
местния законодателен ор-
ган, да се търси консенсус 
по важните за гражданите 
въпроси. Сложната полити-
ческа обстановка в държа-
вата по никакъв начин не се 
отразява на решенията, въ-
преки разноликото партий-
но представителство. Даже 
напротив - острите сблъсъци 
"горе" сякаш "дисциплинира-
ха" Съвета, година и нещо 

преди местния вот.
Показа го и юнското засе-

дание, 33-то по ред, за ман-
дат 2019-2023 г. С пълно еди-
нодушие съветниците при-
еха докладната записка от 
Красимир Енчев – предсе-
дател на Общински съвет 
Айтос, за разглеждане на 
Предложение на кмета Ва-
сил Едрев, свързано с из-
биране на представители на 
Община Айтос в Съвета на 
директорите на „Индустри-
ален и бизнес парк-Айтос“ 
АД. Георги Димитров Нико-
лов, Айнур Ремзи Хайрула и 
Николай Христов Димитров 
да бъдат общинските пред-
ставители в Съвета на ди-
ректорите на „ИБП Айтос“ 

АД, решиха общинските съ-
ветници, без нито един глас 
"против", нямаше и "въздър-
жали се". 

С пълно одобрение, въ-
преки отрицателния финан-
сов резултат, беше приет и 
докладът отчет на управите-
ля Димо Димчев за дейност-
та на общинското търговско 
дружество "Генгер" ЕООД. 
Пълно съгласие в залата 
срещна и докладната запис-
ка на председателя за "изра-
ботването на ПУП – Парце-
ларен план за обект на тех-

ническата инфраструктура 
извън границите на населе-
ните места". Има висок об-
ществен интерес по темата, 
свързана с разполагането 
на аварийни отбивки в об-
щински имоти по опасния 
път ІІІ-208. 

Пак по предложение на 
градоначалника, всички об-
щински съветници гласу-
ваха "за" прекратяване на 
разрешително за ползване 
на язовир „Суатя“, с площ 
30,462 дка, в землището на 
с. Чукарка. По друго пред-

ложение от кмета, удължен 
с шест месеца беше срокът 
за предоставяне на интегри-
рани здравно-социални ус-
луги от общ икономически 
интерес по договор с МТСП 
за проект ''Патронажна гри-
жа+ в община Айтос''. Без 
дебат беше приет и Годиш-
ният план 2023 за развитие 
на социалните услуги в об-
щина Айтос.

Съветът постигна пълно 
съгласие за учредяване на 
безвъзмездно право на уп-
равление в полза на Област-

на дирекция „Земеделие”- 
гр. Бургас, на част от об-
щински имот, с обща площ 
65 кв. м в административ-
на сграда, на ул. ”Богориди” 
№2. Става дума за помеще-
нията, в които работи екипът 
на Общинска служба „Земе-
делие”- гр. Айтос, а решени-
ето е във връзка със срока 
на договора с Областната 
служба от 2019 г., който из-
тича през м. август т.г. 

Заявления и проблеми 
на граждани също срещна-
ха разбиране в заседател-
ната зала - по предложе-
ние на кмета беше гласува-
но решение за отдаване под 
наем/аренда на имот с площ 
266,551 дка, в землището на 
с. Мъглен. Беше дадено съ-
гласие и за учредяване пра-
во на пристрояване за из-
граждане на „Пристройка 
на жилищна сграда” на ад-
рес: гр. Айтос, ул.”Шипка” 
№26. По предложение на 
зам.-кмета Мариана Димо-
ва, прекратена беше съсоб-
ственост между Община Ай-
тос и физическо лице в кв.48 
„Г“ по плана на гр. Айтос, с 
адрес: гр. Айтос, ул. “Иван 
Карагеоргиев“ №1. Разре-
шено е и изработване на 
проект за ПУП-ПРЗ (подро-
бен устройствен план - план 
за регулация и застрояване) 
за поземлен имот в м. „Кара 
Пелит”, землище на гр. Ай-
тос с НТП „Нива”. 

Нямаше спорове и по те-
мата, по която традицион-
но се водят дебати - за оп-
ределяне на земеделските 
земи от общинския позем-
лен фонд, които ще бъдат 
отдадени под наем.
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Всички решения на Общинския съвет от юнското заседание

Иван ИВАНОВ  
Ротари клуб - Айтос

На тържеството при-
състваха - ротарианци, 
общественици, предста-
вители на бизнеса, се-
мейни приятели и съмиш-
леници. Скъп гост на ай-
тоските приятели беше 
представителят на Рота-
ри клуб Полтава - чаров-
ната Людмила.

П а с т - п р е з и д е н т ъ т 
Федя Чиликов откри це-
ремонията с информа-
ция за реализираните 
от айтоските ротариан-
ци проекти и за събити-
ята през изтеклата не-
лека ротарианска годи-
на. Чиликов тържестве-
но връчи огърлицата на 
новия президент с поже-
лания за успешен ман-
дат и активна работа на 
Ротари в полза на мест-
ната общност.

Павлин Павлов с опти-
мизъм прие предизвика-
телството - да води Рота-
ри клуб Айтос като прези-
дент през ротарианската 
2022-2023 г.

В знак на благодарност 
за безкористната служ-
ба Павлов връчи Поче-

тен плакет на паст-прези-
дента. Като ответен жест 
и в знак на благодарност 
Федя Чиликов връчи на 
всеки ротарианец сувенир 
за спомен от ротарианска-
та 2021-2022 г.

След общата снимка за 
спомен от събитието, ве-
черта премина в много 
танци, веселие и приятел-
ска раздумка.

А малко преди полунощ 
заваля дъжд - знак, че ро-

тарианската година ще е 
успешна, а на новия пре-
зидент ще му върви като 
по вода!

Ползотворна година, 
ПРИЯТЕЛЮ!

Ротари клуб Айтос с нов президент - 
предизвикателството прие Павлин Павлов

Острите политически 
сблъсъци „горе“ по-скоро 
„дисциплинираха“ 
съветнците година и нещо 
преди местния вот

Федя Чиликов предаде огърлицата на новия 
президент

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ                                                                                 
Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“ - гр. Айтос

П О К А Н А
Управителният съвет на Тракийско дружество „1897 

Петър Киприлов“ - гр. Айтос  свиква  Отчетно-избор-
но събрание на 13.08.2022г. (събота)от 9 часа при след-
ния дневен ред : 

2. Приемане на годишен финансов отчет
3. Приемане на план-програма за дейността на дру-

жеството
4. Избор на Управителен съвет
5. Избор на председател  
6. Разни.
Събранието ще се проведе в клуба на Община Айтос 

на ул.„Паркова“ №52.
Каним членовете на Сдружение„Тракийско друже-

ство 1897 Петър Киприлов“ за участие в работата на 
събранието. 

Пламен Михайлов - председател на Управител-
ния съвет

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

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

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

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

ОБЯВА

ТЕЛ. 0894664003 АЙТОС - ЛЕНА, ПРОДАВА ПИАНО 
"KOMITAS", НАСТРОЕНО, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 
ЦЕНА 500 ЛВ.

На 7 юли в 00.10 ч. в Ра-
йонно управление - Айтос 
е получено съобщение за 
горяща едноетажна къща, 
разположена на айтоската 
улица „П. К. Яворов“ №2, 
обитавана от 90-годишна 
жена и 70-годишния й син. 

Възрастната жена била 
трудно подвижна и не ус-
пяла да напусне дома си по 
време на инцидента, като 
е погълната от разразилия 
се пожар. Огънят е поту-
шен от два противопожар-
ни автомобила и петима ог-
неборци. 

От инцидента изцяло из-

горяла покривната кон-
струкция и обзавеждане-
то на масивната едноетаж-
на жилищна постройка. 
При извършения първона-
чален оглед видими следи 
от умишлен палеж не са 
открити. 

Тялото на 90-годишната 
жена е откарано за аутоп-
сия в отделение „Съдеб-
на медицина“ при УМБАЛ 
- Бургас. Причините за по-
жара, както и стойността на 
нанесените щети, са в про-
цес на изясняване от слу-
жители на Районно упра-
вление – Айтос.

Възрастна жена 
загина при пожар

На 9 юли се проведе церемонията по традиционната ротация на борда на клуба



Годишен план за развитие 
на социалните услуги през 
2023 г. прие Общинският съвет 
в Айтос. Предвид факта, че все 
повече хора имат нужда от со-
циална подкрепа, амбицията е 
Общината да развива и над-
гражда постигнатото. 

Айтос е сред малкото об-
щини, които предоставят ком-
плекс от социални услуги в 
Дневен център за деца и мла-
дежи с увреждания. Създаде-
ни са условия за цялостно об-
служване на деца и младежи с 
двигателни, логопедични, зри-
телни, слухови и други пробле-
ми. Планира се развитие на 
дейността на Дневния център 
за пълнолетни лица с увреж-
дания, където също се пред-
лагат комплекс от социални 
услуги, които създават усло-
вия за цялостно обслужване 
на пълнолетни лица с увреж-
дания - предоставяне на хра-
на, задоволяване на ежеднев-
ни, здравни, образователни и 
рехабилитационни потребно-
сти, както и на потребности-
те, свързани с организация на 
свободното време и на лични-
те контакти.

За разлика от много общини 
с мащабите на Айтос, край гра-
да, в прекрасния парк "Славе-
ева река", се предоставят ком-
плекс от услуги и на самот-
ни възрастни в Дом за стари 
хора. Обитателите на Дома са 
в надтрудоспособна възраст, 
без възможност за грижа в 
семейна среда. За тях се оси-
гурява достоен живот с пълно 
обслужване.

За младежи с ментални 
проблеми по проект на Общи-
на Айтос е изградено Защи-
тено жилище, където специ-
ализиран екип осигурява ре-
зидентна грижа за младежи-
те, изведени от социални ин-

ституции.
Общината, чрез Общински 

център за социални и здрав-
ни услуги предоставя и спе-
циализирана услуга - Асис-
тенска подкрепа. Тяя включва 
ежедневна почасова подкре-
па в домашна среда за лица 
в надтрудоспособна възраст 
в невъзможност за самооб-
служване, и които нямат оп-
ределена по съответния ред 
степен на намалена работос-
пособност. Включва и деца с 
трайни увреждания, както и 
пълнолетни лица с трайни ув-
реждания с определена чуж-
да помощ.

Една от най-дългогодишните 
социални услуги за граждани-
те на община Айтос е Домаш-
ният социален патронаж. Тя 
развива обхвата и капацитета 
си в годините, с цел повишава-
не на качеството на живот за 
самотни стари хора и лица с 
увреждания, които не могат 
да се обслужват сами. На са-
мотните възрастни и хора с ув-
реждания се предоставя хра-
на, почасови услуги за кому-
нално-битови дейности, по-
мощ в домакинството и др.

Друга форма на социал-

на подкрепа са клубовете на 
пенсионера, които осигуряват 
лични и социални контакти на 
хората, приключили трудовия 
си път. Клубовете предлагат  
информиране и консултиране 
за възрастни, които нямат се-
риозни здравословни пробле-
ми и се обслужват сами.

В Годишния план са включе-
ни и други дейности за разви-
тие на социалните услуги, ко-
ито се реализират по проек-
ти и програми. Община Айтос 
от години работи по програ-
ми за професионално обуче-
ние и заетост. Целта е акти-
виране и интеграция в заетост 
на младежи до 29 г.; включва-
не в квалификационни курсо-
ве, посредничество за осигу-
ряване на заетост. Работи се 
и по програми за подкрепа за 
реинтеграция и преодоляване 
на бедност за лица от семей-
ства в риск, трайно безработ-
ни лица и др. Индивидуална-
та работа с деца, извършили 
противообществени прояви и 
деца, отпаднали от училище, 
се води от общинската Мест-
на комисия за борба с проти-
вообществените прояви на ма-
лолетни и непълнолетни (МК-

БППМН). Специализиран екип 
консултира родители на деца 
с противообществени прояви 
и деца в риск.

Една от основните цели 
през 2023 г. е повишаване ка-
пацитета за предоставяне на 
социални услуги, чрез повиша-
ване на квалификацията и уме-
нията на персонала, директно 
ангажиран в предоставянето 
и управлението на социални 
услуги. Планирани са обуче-
ния за изграждане на умения 
за работа в мрежа и насърча-
ване на партньорства.

Мониторингът и оценката 

са важна част от дейности-
те по плана. Общината и Об-
щинският център за социални 
и здравни услуги са набеля-
зали мерки за обезпечаване 
на текущ мониторинг на дей-
ностите чрез пряко наблюде-
ние на хода, методите и начи-
ните на текущото изпълнение 
на планираните дейности, как-
то и анализ на резултатите от 
мониторинга.

Специално е вниманието 
към изпълнението на Механи-
зъм лична помощ за предос-
тавяне на социалната услу-
га “Личен асистент“. Осигуря-

ва се подкрепа на хора с ув-
реждания с право на чужда 
помощ с определени 90 и над 
90 на сто вид и степен на ув-
реждане или степен на трайно 
намалена работоспособност. 
Включени са децата с пра-
во на чужда помощ с опреде-
лени 50 и над 50 на сто вид и 
степен на увреждане или сте-
пен на трайно намалена рабо-
тоспособност, децата без пра-
во на чужда помощ с опреде-
лени 90 и над 90 на сто вид и 
степен на увреждане, или сте-
пенна трайно намалена рабо-
тоспособност. Механизмът е 
за подкрепа на хора с увреж-
дания за упражняване на пра-
вата им, за пълноценното им 
участие в обществото, за из-
вършване на дейности, отго-
варящи на индивидуалните им 
потребности от личен, дома-
шен или социален характер. 
Целта е социалната им инте-
грация в обществото.

„Приемна грижа“ е друга 
социална услуга в община-
та. Тя осигурява грижи в се-
мейна среда на деца, които 
поради различни причини са 
били изоставени или поста-
вени под риск. Тази услуга га-
рантира правото на детето да 
расте и да се развива в семей-
на среда.

Преди дни беше удължен 
срокът на друга услуга по про-
ект "Патронажна грижа+в об-
щина Айтос", по която се пре-
доставят почасови интегрира-
ни здравно-социална услуги в  
домашна среда за хора с ув-
реждания и възрастни хора с 
невъзможност от самообслуж-
ване. От услугата се ползват 
лица над 54 г. възраст, други 
уязвими групи, включително 
лица от рисковите групи за за-
разяване с COVID-19.

НП
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Отлично изградена и структурирана мрежа 

от социални услуги в община Айтос
ОбС прие амбициозен план за развитието на социалните услуги през 2023 г.

Общински център за социални и здравни услу-
ги - Айтос

Дневните центрове за деца и възрастни с увреж-
дания

Защитено жилище - Айтос

Изоставени в миналото ка-
менни кариери край Айтос с 
огромни залежи от андезит - 
еруптивни скали с вулкани-
чен произход, айтозлии раз-
работили отново след края 
на Първата световна вой-
на. Причината - след края 
на войната имало огромна 
необходимост от строител-
ни материали, особено от 
камък. 

От този прекрасен камък 
с приятен сивогълъбов цвят, 
който леко се добива и обра-
ботва, се изработвали раз-
лични облицовки, корнизи, 
балюстради, паметници с 
релефни и барелефни ор-
наменти. Използвали го за 
основа на новите къщи и за 
направата на улични бор-
дюри, което прави търсене-
то му голямо. Така айтоски-
ят камък става един от най-
търсените в каменоделство-
то не само в района, но и в 
страната.

От сутрин до вечер градът 
се огласял от ударите на чу-
ковете, непрестанно се чу-
вали бомбени взривове, гро-
молели тежкотоварни кару-
ци, с които камъкът се извоз-
вал до гарата. Разкривали се 
нови кариери, където нами-
рали поминък много бедни 
хора от града.

Интересът към айтоския 
камък и нуждата от квалифи-
цирани каменоделци довеж-
да до откриването на специ-
ализирано учебно заведе-
ние. На 21 ноември 1925 го-
дина в Айтос официално от-
криват Държавно камено-
делско училище. Записани-

те ученици в първи курс на 
първата учебна година са 
13. Директор на училището 
е Рудолф Браун - чех по на-
ционалност, дотогава дирек-
тор на Каменоделското учи-
лище в Кунино, Врачанско. 
Преподаватели са още че-
тирима лектори от непълна-
та гимназия в града.

Вестник “Народен прия-
тел“ отбелязва по този по-
вод: “От десетки години на-
шите простички каменодел-
ци си изкарват прехрана-
та от общинските кариери. 
Сега с това училище ще се 
даде огромен тласък на този 
занаят и в близкото бъдеще 
ще имаме вече не обикнове-
ни каменоделци, а истински 
майстори-художници в стро-
ителното дело.“

През втората година в пър-
ви курс са записани 9 учени-
ци а във втори - 11 ученици. 
Персоналът е същият, плюс 
назначения учител по прак-
тика Петър Ив. Тоновски и 
новия счетоводител Д. Тодо-
ров. "Третата година ученици 
за първи курс не се приеха 
поради липса на помеще-
ние. Във втори и трети курс 
са записани общо 20 учени-
ци, от които 16 от града и 4 от 
другаде", пише в документи-
те, оставени от Р. Браун. Ди-
ректорът съобщава още, че 
през третата година в учили-
щето са назначени скулпто-
рът Никола Димитров, мате-
матикът Ат. Симеонов и лек-
торът д-р Дамев.

В края на трети курс уче-
ниците полагат изпит, след 
което обучението продължа-

ва с 10-месечна практи-
ка. Целта на училището 
е да подготви специали-
сти каменоделци, "трудът 
на които да бъде прило-
жен в каменоделството 
с художествена изработ-
ка, от каквито изделия 
се чувства нужда както 
тука, така и в околията", 
пише още Рудолф Браун. 
В училището са препо-
давали Никола Параш-
кевов – скулптор, Крум 
Алексиев – художник и 
скулптор, Манол Атана-
сов – скулптор, Атанас 
Дончев – математик.

Учениците работят с 
известния камък айтос-
ки андезит –  мек, лес-
но обработваем, зелен 
на цвят. Изработвали 
релефи, барелефи, ук-
рашения към сгради, корни-
зи, балюстради, облицовки, 
бордюри, стълбища. Някои 
от най-добрите курсисти са 
изпратени да учат скулптура 
в Чехия. През 1930 год. уче-

ниците образуват „Младеж-
ка работническа организа-
ция“, подпомогнати от Илия 
Станев.

Училището предлага овла-
дяване на една перспектив-
на професия и голяма част 

от местните ученици 
се прехвърлят в ново-
то училище. Наред с 
общообразователни-
те предмети се изуча-
ват дескриптивна гео-
метрия, минералогия, 
строително изкуство, 
архитектурно стилозна-
ние, моделиране, каме-
ноделна практика. Спо-
лучливата учебна про-
грама спомага учени-
ците да навлязат по-до-
бре в същността и съ-
държанието на каме-
ноделното изкуство, да 
усвояват сръчности и 
майсторство. За първи-
те два випуска директо-
рът Браун успял да оси-
гури специализация в 
Чехия. Някои от възпи-
таниците на училището 

продължили образованието 
си и станали добри архите-
кти и скулптори.

През 1931 год. училището е 
закрито. Последният випуск 
завършва в Бургас. По-къс-

но в Айтос се образува тру-
дово-производителна коопе-
рация, която не просъщест-
вувала дълго. Част от по-
младите работници намери-
ли работа в София. Работи-
ли са по оформлението на 
известни сгради – Народна-
та банка, Ректората, Съдеб-
ната палата и др. От учени-
ци на каменоделното учили-
ще е направен паметникът 
на Христо Ботев в градска-
та градина и всички бареле-
фи на фасадите на общест-
вените сгради.

През октомври 2020 г., чи-
талищна изложба в Айтос 
представи историята на Дър-
жавното каменоделно учи-
лище в Айтос по повод 95 
години от създаването му. 
На изложбата бяха показа-
ни запазени във Фонда на 
НЧ "Васил Левски 1869" – Ай-
тос творби на ученици на Ка-
меноделното училище (1925-
1931 г.) - рисунки, скици, ра-
ботни чертежи и снимки.

НП

Заради прочутия айтоски андезит открили 
държавно каменоделно училище в Айтос

За директор назначили 
чеха Рудолф Браун

Държавното каменоделно училище в Айтос

Откриване на паметника на Христо Ботев в Град-
ската градина - 17 юли 1932 г., е отбелязал върху 
снимката притежателят й

И църквата "Св. св. Кирил и Ме-
тодий" в Бургас е с каменна зида-
рия от айтоски андезит
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Още през това лято в 
Архитектурно-етнографски 
комплекс "Генгер" - Айтос ще 
отвори врати първият в ис-
торията на комплекса - По-
сетителски център "Генгер", 
изграден по проект на Об-
щина Айтос, с финансира-
не по Стратегията на МИГ-
Айтос за "Водено от общно-
стите местно развитие", по 
ПРСР 2014-2020. През м. юли 

го обзавеждат, предстои 
официалното откриване.

Екипът на Центъра ще се 
заеме с представянето на 
образователни беседи, пре-
зентации, с прожекции на 
филми и организиране на 
посещенията на български 

и чуждестранни туристи в 
комплекса. 

Идеята е, след пандемия-
та действащата на открито 
етнографска експозиция да 
бъде представена пред въз-
можно най-широка аудито-
рия с най-типичните за Ай-

тоския край народни худо-
жествени занаяти. Да се по-
кажат ателиетата на местни-
те майстори-занаятчии, в ко-
ито се пазят уникални обра-
зци на материалната худо-
жествена култура и старин-
ния инструментариум от 17 

и 18 век. 
Акцент в програмата на 

Центъра ще са и архите-
ктурните стилове на стария 
град от края на 19 и начало-
то на 20 век, както и Етног-
рафския музей, който съх-
ранява стария бит и уред-

бата на дома на средноза-
можна айтоска фамилия от 
онова време. 

Механата с чудесна бъл-
гарска кухня и тематични 
вечери, Винарната с дегус-
тация на айтоски вина, ста-
ринното кафене и хотел-

ските стаи в старите къщи, 
са другото предимство на 
комплекса, на което ще се 
разчита за привличането 
на повече български и чуж-
дестранни гости още през 
това лято.

НП

106 деца с концерт-продукция „Приятели на танца 2022“

Обзавеждат нов посетителски център „Генгер“

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“
Уважаеми дами и господа,
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпъл-

нение на изискванията на чл.28, ал.1 , във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ 
– Айтос”, Управителният съвет на сдружението  кани членовете му на Общо съ-
брание на СНЦ „МИГ –  Айтос”, както следва:
 Дата – 27.07.2022 г. /сряда/; 
 Начален час: 17:00 ч.;
 Място: конферентната зала на СНЦ „МИГ-Айтос“, находяща се в съседство 

на офиса на Сдружението  на ул. „Васил Левски“ №2, ет. 2, гр. Айтос

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за подготвител-

ни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за под-
готвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Про-
грама за развитие на селските райони 2014-2020 г. и даване на съгласие за реализи-
ране на проекта;

2. Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на сдру-

жението, събранието ще се проведе на същия ден, от 18:00 часа, на същото мяс-
то, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Забележка: Материалите по Дневния ред на Общото събрание, можете да получи-
те по ел. поща или  в офиса на МИГ: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ No2, в часовете от 
10.00ч. до 16.00ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „ МИГ-АЙТОС:
Стоян Стоянов

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

106 айтоски деца на възраст от 
5 до 13 години участваха в уникал-
но танцово шоу на откритата сце-
на на площад "Свобода" в Айтос 
на 8 юли т.г. 

За поредна година малките учас-
тници в Лятната танцова академия 
на Народно читалище "Васил Лев-
ски 1869" - Айтос завършиха уро-
ците по танци с концерт-продук-
ция "Приятели на танца 2022" пред 
връстници, родители и граждани. 

Тази година първите танцови 
стъпки децата овладяваха под ръ-
ководството на хореографа Мая 
Христова.

На откритата сцена всички въз-
растови групи представиха това, 
което са научили през двете "ака-
демични" седмици. Явно, децата са 
танцували нонстоп, защото показ-
ват завидни умения, коментираха 
от публиката.

На заключителния концерт, ро-
дители, баби, дядовци и приятели 
се забавляваха заедно с децата. 
И на сцената, и пред нея, всички 
се вълнуваха. 

Децата благодариха на ръковод-
ството на читалището и на своя-
та ръководителка с много цветя и 
прегръдки.

Архитектурно-етнографки комплекс "Генгер"

Административната сграда на комплекса преди... и сега

Центърът е на първия 
етаж в административната 
сграда на комплекса, 
напълно обновена по 
общински проект

В Етнографския музей



„Черноморски фар“

ОУ „Антон Страшимиров“ 
закупи един от най добрите 
интерактивни дисплеи за 
немалката сума от 6000 ле-
ва за кабинета по химия и 
опазване на околната сре-
да с инициатива и благот-
ворителност от родители и 
учители. Децата са впеча-
тлени от новата придобив-
ка, дори завършващите же-
лаят да останат още малко, 
за да разберат функцио-
налностите, които ще пре-
достави на учениците. Това 
е един незабравим момент, 
когато види човек любопит-
ството и възхищението в 
детските очи. Училището е 
мястото, в което децата ни 
живеят голяма част от жи-
вота си, обучават се неу-
морно и трябва да бъде ус-
троено с възможно най-до-
брите условия, както лич-
ния ни дом, мислят дарите-
лите. В инициативата всеки 
участва според възмож-
ностите си и нещата се слу-
чиха. Част от дарителите, 
включително и учители, са 
завършили преди години 
същото училище и са благо-
дарни за успехите си. В ОУ 
„Антон Страшимиров“ - 
град Бургас в момента се 
обучават над 950 деца от 
първи до седми клас. Об-
щият брой на паралелките 
е 38, като 20 от начален 

етап на обучение, а 18- в 
прогимназиален. Там учат 
ученици от бургаските ком-
плекси „П.Р. Славейков“, 
„Изгрев“, както и от кварта-
лите „Ветрен“, „Банево“, 
„Лозово“ и „Долно Езеро-
во“. Училището е с голяма 
успеваемост, доказало се 
през годините, благодаре-
ние на дългогодишния труд, 
професионализъм и отда-
деност на учителите, миле-
ещи за децата. 

Тази учебна година учи-
лището също е на призови 
места по статистика. Успе-
ваемостта и професиона-
лизмът са видими и от мно-
гобройните награди и пър-
ви места в състезания, кон-
курси, инициативи, инова-
ции, но най-вече на за-
вършващите седмокласни-
ци, приемани всяка година 
в елитните гимназии на гра-
да ни. 

Родителите и учителите 
ще вървят заедно и зана-
пред в добри дела за деца-
та, защото те са нашето бъ-
деще и живот. Хората тряб-
ва да погледнат и проглед-
нат, че силата е в единоду-
шието, за благото на обще-
ството и децата ни! 

Дарителите донесоха пи-
тка, здравец, шарена сол и 
мед в училището с положи-
телна енергия и пожелания 
за предстоящи успехи. Ро-
дителите имаха удоволст-

вието да бъдат изпитани 
със задачи по химия на ин-
терактивния дисплей. Това 
са незабравими мигове, ос-
тавящи положителни емо-
ции в съзнанието на човек.

И както се пее в онази 
легендарна българска пе-
сен на Емил Димитров: 
„Ако си дал дори частица 
от себе си за хората, то не 
си живял напразно!“

В дарението участваха: 
- Даниел Иванов - осно-

вен дарител;
- Антоанета Христова - 

зам.-директор и учител по 
химия и опазване на окол-
ната среда;

- Милена Тодорова - учи-
тел по химия и опазване на 
околната среда;

- Георги Тодоров - учител 
по български език и лите-
ратура;

- Гергана Георгиева - член 
на Обществен съвет към 
училището;

- Недялка Стойкова - ро-
дител на учител от учили-
щето;

- Калина Матева - роди-
тел на дете от училището;

- семейство Атанасови - 
родители на дете от учили-
щето;

- Ани Иванова - родител 
на дете от училището;

- Юлияна Мръчкова - 
председател на Обществен 
съвет към училището и ини-
циатор на дарението.

„Черноморски фар“

Как денонощно да се про-
следява телесната температу-
ра на деца и възрастни, без 
да се използва устройство, с 
помощта на термохромен ин-
дикатор, беше презентирано 
за първи път в университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“.

Иновативният и уникален 
продукт вече е вписан в Бъл-
гарското патентно ведомство 
и е резултат на упорита, отго-
ворна научна работа в усло-
вията на публично-частно 
партньорство. 

Ректорът на висшето заве-
дение проф. Магдалена Мит-
кова представи екипа химици 
и доктори, разработили изде-
лието. Сред тях са зам.-ректо-
рът на университета доц. 
Светлана Желева, д-р Антон 
Танев, доц. Ивайло Танков, 
д-р Анифе Вели и д-р Радосла-
ва Николова.

От презентацията на доц. 
Желева стана ясно, че инди-
каторът е в състояние да ре-
гистрира всякакво възпале-
ние от различен характер в 
човешкия организъм още при 
появата му. Продуктът вече се 
произвежда от „УНИХимКо 
Терм ООД“ и скоро се очаква 
да бъде наличен и в аптечната 
мрежа. 

С качествата на продукта 
първи се запознаха кметът на 
община Бургас Димитър Ни-
колов, представители на мор-
ската община, РЗИ, големите 
болнични заведения и други 

институции и организации 
на територията на облас-
тта. 

Термохромният инди-
катор е уникален и ино-
вативен поради следни-
те качества:

• Напълно безвред-
ния си състав.

• Бърз начин да се ре-
гистрира в реално време 
повишаването на телесна-
та температура на човек.

• Действа продължително 
време като апликация върху 
човешката кожа.

• След използване не е не-
обходимо да се съхранява ка-
то вреден отпадък.

• Бързо визуално отчитане 
в проследяване промяната на 
телесната температура в про-
дължителен период от време, 
а не само в определен мо-
мент – минута или час.

• Възможност да се използва 
ежедневно и/или постоянно. 

Това е улеснение да се от-
крие общо или локално ин-
фекциозно или друг вид въз-
паление в човешкия органи-
зъм и своевременно да се 
вземат мерки за лечение. 

Как измерваме телесната 
температура?

Използваните до момента 
живачни, спиртни и електрон-
ни термометри бяха единстве-
ната възможност за измерва-
не на телесната температура. 

Чрез поставяне на едно-
кратна апликация от термо-
хромния индикатор незабав-
но и в реално време може да 

бъде отчетена телесната тем-
пература. Невероятното пре-
димство на този продукт е, че 
в момента, в който температу-
рата започне да се повишава, 
посредством цветова промя-
на на нанесената апликация, 
с точност от 0,1°С, може да се 
регистрира температурната 
стойност още преди органи-
змът да реагира чрез други 
симптоми. 

Термохромният индикатор 
на „УНИХимКо Терм“ позво-
лява да се проследява темпе-
ратурата след еднократното 
му нанасяне в продължение 
до 48 часа. Това зависи от 
правилното изпълнение на ин-
струкциите.

Продуктът е разработен на 
основата на микрокапсули-
ран пигмент, разтворим в не-
водна биосреда. Почиства се 
лесно с вода или суха кърпа. 

Повече за продукта може 
да откриете на адрес http://
www.unichimko-therm.com/

Уникален и патентован индикатор за 
измерване на температура представиха  

в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Дона МИТЕВА

29 са обявените  конкур-
си за директори на учили-
ща в област Бургас. Те ве-
че са публикувани на сай-
та на Регионалното упра-
вление на образованието.

Почти една трета от тях 
са за училища в града, ка-
то сред тях се открояват 
Немска езикова гимназия 
„Гьоте”, Профилирана при-
родоматематическа гимна-
зия „Акад. Никола Обреш-
ков”, Професионална гим-
назия по електротехника и 
електроника „Константин 
Фотинов”, Професионална 
гимназия по транспорт.  

Немската гимназия ще 
обнови почти напълно ръ-
ководството си, след като 

зам.-директорът Петя 
Петрова оглави Регионал-
ното управление на обра-
зованието, а директорът 
Надежда Радева се отте-
гля в заслужена почивка. 
Радева бе един от водещи-
те директори, ползваща се 
с огромно уважение сред 
колегите си не само в гра-
да. С такава репутация се 
оттегля и Коста Папазов, 
директор на Електрото. В 
Математическата гимна-
зия имат временно изпъл-
няващ длъжността след 
внезапната кончина на ти-
туляря Красимир Стоянов. 
С обновена сграда и нов 
физкултурен салон оставя 
Автото Ирина Пенкова.

В списъка също са ве-
черната гимназия, профе-

сионалната техническа 
гимназия, както и средни-
те училища „Йордан Йов-
ков” и „Константин Петка-
нов”. А също така и основ-
ните „Братя Миладинови”, 
„Христо Ботев” в квартал 
„Победа” и „Иван Вазов” в 
квартал „Банево”. Своя ди-
ректор си търси и обедине-
ното училище  „Св. Кли-
мент Охридски” в квартал 
„Рудник“.

Радостина Ботушанска, 
директор на училището в 
квартал „Победа”, е потом-
ствен учител. Майка й съ-
що дълги години е работи-
ла с деца билингви. Боту-
шанска оставя прекрасен, 
работещ екип от истински 
учители, отдадени на про-
фесията.

В Айтос ще се провежда 
конкурс за ОУ „Атанас 
Манчев”, в Карнобат - за 
ОУ „Петко Рачев Славей-
ков”, а в Поморие - за СУ 
„Иван Вазов”.

Професионалната гим-
назия по туризъм в Слън-
чев бряг също има свобод-
но място за директор, кое-
то чрез конкурс трябва да 
бъде заето. Защото прин-
ципът на управление на 
школата не търпи празно 
пространство.

Останалите училища, за 
които са обявени конкур-
си, са в селата като Ори-
заре, Лозарево, Трънак, 
Снягово, Сини рид, Пирне 
и др.

Кандидатите за директо-
ри на обявените училища 

ще се явяват на конкурса 
по новата Наредба 16 от 1 
юли тази година. Целта е 
да се гарантира, че дирек-
тори на държавните и об-
щинските институции в 
системата на предучилищ-
ното и училищното образо-
вание ще са силно мотиви-
рани професионалисти с 
необходимите качества и 
умения. Те ще защитават 
концепция за стратегиче-
ско управление на инсти-
туцията за три години на-
пред. 

По време на защитата 
ще се оценяват уменията 
им да представят първо 
писмената си концепция и 
доколко тя съответства на 
спецификата на институци-
ята; дали се отчитат необ-

ходимите ресурси - финан-
сови, интелектуални, чо-
вешки.  

До устно представяне на 
концепция ще се допускат 
само кандидати, получили 
минимум 30 точки от пър-
вия етап на конкурса, кой-
то е писмен. Той включва 
тест от 50 въпроса. Писме-
ният изпит е анонимен, ка-
то всеки кандидат попълва 
формуляр за лични данни, 
който се запечатва. 

Окончателният резултат 
на всеки кандидат се фор-
мира като сбор от резулта-
тите от писмения изпит и 
от защитата на концепция-
та. Максималният резултат 
е 100 точки – 50 от писме-
ния изпит и 50 от защитата 
на концепцията.
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УчилищЕмоето

Обявиха конкурс за 
директори на 29 училища 

С дарителска кауза закупиха 
свръхмодерна техника  

за ОУ „Антон Страшимиров“



Георги РУСИНОВ

Бургаският волейболен 
клуб „Дея спорт“ продължа-
ва със звездната селекция. 
През последните десетина 
дни към отбора се присъеди-
ниха няколко нови играчи. 
Други, които бяха в гръбнака 
на успешния миналогодишен 
сезон пък заявиха, че оста-
ват в клуба и за този. При-
помняме, че бургазлии, кои-
то бяха дебютант в „Супер 
Волей“ завършиха четвърти 
и отпаднаха на полуфинал от 
шампиона „Хебър“. Ръковод-
ството на клуба си е поста-
вило за минимална цел тази 
година достигане до фина-
ла.

Либерото и национал Мар-
тин Иванов е сред новите 
звезди в „Дея спорт“, обяви-
ха от клуба. Бургазлии го от-
мъкнаха от градския си съ-
перник „Нефтохимик 2010“, 
където Иванов игра послед-
ния сезон. Това бе третият 
му престой там, след като 
спечели няколко трофея в 
предни сезони и стана вице-
шампион през изминалия.

В кариерата си е играл и 
за „Тетевен Волей“, ЦСКА, 
„Левски“, „Динамо“ (Буку-
рещ) и ПСК „Локомотив“ 
(Пловдив). 

Ново попълнение идва и от 
Добрич. 22-годишният Дими-
тър Василев е другият нов иг-
рач в „Дея спорт“. Той играе 
на поста посрещач и е висок 
190 сантиметра.

В младежките си години 
той е избиран за най-поле-
зен състезател (MVP) в Бъл-
гария на Държавните фина-
ли за младежи до 20 години, 
след това играе в мъжките 
отбори на „Черноморец“ (Бя-
ла), „Черно море“ (Варна) и 
„Добруджа 07“ (Добрич). Ми-
налата година Димитър 
участва и на Европейското 
първенство по плажен волей-
бол за младежи до 22 годи-
ни.

Тези дни „Дея спорт“ пред-
ставиха официално младата 
надежда Самуил Вълчинов. 
Посрещачът идва в Бургас от 
„Левски“ (София), където 
прекара няколко сезона.

Избиран е за най-добър 
състезател (MVP) в България 

на държавното първенство 
по волейбол за младежи, 
младежки национален състе-
зател и част от разширения 
състав на мъжкия национа-
лен отбор на България.

Същевременно стана ясно, 
че бившият национал Тодор 
Вълчев остава в Бургас за 
още един сезон. Посрещачът 
ще прекара втората си годи-
на в тима, съобщиха от „Дея 
спорт“. 

През 2021/2022-ра 33-го-
дишният състезател беше 
най-добрият на поста си в 
родния елит като статистика 
и беше избран в идеалната 
шестица на Суперлигата на 
България.

Вълчев е двукратен шам-
пион на България с „Марек 
Юнион-Ивкони“ (Дупница). 
Играл е и за „Монтана“. В 
международната си кариера 

е бил част от отбори от Фран-
ция, Турция, Русия, Иран и 
Тунис.

Бившият национал Вален-
тин Братоев също акостира 
в Бургас.

„Наближава невероятен 
волейболен сезон. Тази го-
дина, освен предизвикател-
ствата в нашето първен-
ство, ще се изправим пред 
още едно – за пръв път в на-
шата история ще участваме 
и в третия по сила евротур-
нир - Купата на претенден-
тите, като стартираме в 1/32 
финалите срещу отбора на 
„Гуагуас“ (Лас Палмас). За-
това сега е време да запо-
чнем с представянето на се-
лекцията ни за сезон 
2022/2023.” Първи е Вален-
тин Братоев, който едва ли 
има нужда от представяне. 
В кариерата си е играл в 

над 15 отбора в различни 
континенти, като някои от 
по-значимите успехи във ви-
зитката му са: шампион на 
България през 2008/2009 с 
„Левски Сиконко“, шампи-
он на Италия 2010/2011 с 
„Итас Диатек Трентино“, 
световен клубен шампион 
през 2010 г. с „Итас Диатек 
Трентино“, златен медалист 
от Шампионската лига 2010 
/2011 пак с „Итас Диатек 
Трентино“. През сезон 
2017/2018 става шампион на 

България и носител на купа-
та и суперкупата на Бълга-
рия с „Нефтохимик“, а в дъл-
гогодишната си кариера в 
националния отбор на Бъл-
гария, Вальо е бронзов ме-
далист от Европейското 
първенство през 2009 г., как-
то и вицешампион на пър-
вите Европейски игри през 
2015 г.”, написаха от „Дея 
спорт“.

Очаква се още играчи да 
бъдат представени официал-
но от ръководството. 

Георги РУСИНОВ

Момичетата U14 на „Чер-
номорец 2014“ грабнаха 
бронзовите медали на фи-
налите в Самоков. В мал-
кия финал бургаският тим 
се наложи над „Локомотив“ 
(София) с 63:46. 

„Момичетата ни показа-
ха отборен дух, борбеност 
и безотказна игра във всич-
ки мачове”, написаха от 
клуба и публикуваха отлич-
ните резултати:

„Черноморец 2014“ – 
„Левски“ 64:39

„Черноморец 2014“ –„Ду-
нав Русе“ 53:32

„Черноморец 2014“ – 
„Светкавица“ 57-58

„Черноморец 2014“ – 
„Черноморец“ - 80-54

„Черноморец 2014“ – 
„Рилски спортист“ 62:58

„Черноморец 2014“ – „Бе-
рое“ 47:61

„Черноморец 2014“ – „Ло-
комотив София“ 63:46

Много сме горди с пости-
жението ви, момичета! 

Поздравления за вас и ва-
шите треньори – Зорница 
Костова, Жанета Жельова 
- Костова, Тодор Тончев. 

Само „Черноморец 2014“, 
пишат още от ръководство-
то по повод добрите резул-
тати.
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„Черноморец“ се подсили с пореден 
нов футболист през това лято. Това е 
синът на старши треньора на отбора 
Георги Чиликов – Павлин.

Ето какво написаха „акулите“ на 
страницата си във Фейсбук:

„Черноморец“ продължава селекци-
ята си за предстоящия сезон в Трета 
лига – Югоизток. Към отбора се присъ-
едини Павлин Чиликов. Защитникът е 

роден на 15 август 2000 г. Той е висок 
193 сантиметра. Минал е през школи-
те на „Черноморец“, „Левски“ и „Локо-
мотив“ (София). За последно Чиликов 
носи екипа на втородивизионния „Ми-
ньор“. За тима от Перник той записа 48 
мача, в които вкара и 3 гола. Първият 
от тях бе и първи за отбора след завръ-
щането му в професионалния фут-
бол”.

4 Отмъкнаха национала 
Мартин Иванов от 
„Нефтохимик 2010“ 
4 Валентин Братоев 
също идва в клуба

СКАНДАЛ Чиликов-младши ще играе 
за „акулите“ при баща си
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ВОЛЕЙБОЛ

„Дея спорт“ продължава със звездната селекция

Момичетата U14 на  
„Черноморец 2014“ грабнаха бронз

ОБЯВа

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

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

БаСКЕтБОЛ

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-508/07.07.2022 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно над-

даване за отдаване под наем за срок от 5 години на: помещение с 
площ от 33 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект 
с идентификатор №10094.501.205.1.1 по КК на с. Варвара, който 
имот се намира в имот – публична общинска собственост, актуван 
с АПОС №428/17.02.2010 г.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на 
търга:

Начална тръжна наемна цена в размер на 127.71 лв. без ДДС на 
месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 1532.20 лв. без 
ДДС.

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

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 26.07.2022 г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

27.07.2022 г.. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, надписани с наи-
менованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация – 100.00 лева без ДДС и раз-
мер на депозит за участие – 10% от началната тръжна годишна це-
на в размер на 153.22 лева, вносим по сметката на Общината: 
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 26.07.2022 г.

 Дата на отваряне на предложенията-28.07.2022 г. , час-11:30 
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на об-
щина Царево.

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

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

Валентин Братоев

Димитър Василев

Мартин Иванов

Тодор Вълчев

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

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

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

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

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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Районен съд - Царево обявява конкурс за: 1 щатна бройка “съ-
дебен секретар” в Съдебно-изпълнителна служба. Изисквания към 
кандидатите: Лицето да е пълнолетен български гражданин; да не е 
поставено под запрещение; да не е осъждано; да не е лишено от 
правото да заема определена длъжност; да има завършено средно 
образование; не по-малко от 2 години общ трудов стаж; познания 
относно общата нормативна уредба на съдебната власт /ЗСВ, ПАС/, 
както и Етичен кодекс на съдебните служители. Необходими доку-
менти за кандидатстване: заявление за участие (по образец); пъл-
номощно за подаване на документи (ако заявлението не се пода-
ва лично от кандидата); автобиография (по образец); мотивацион-
но писмо; лична карта (копие); нотариално заверено копие на ди-
плома за завършено образование; декларация от кандидата по 
чл.136 от ПАС (по образец); декларация за липса на обстоятелства-
та по чл.137, ал.1 от ПАС във връзка с член 107а, ал. 1 от КТ (по 
образец);свидетелство за съдимост; мед. свидетелство за работа 
от личния лекар; документи, удостоверяващи трудов стаж; докумен-
ти, представени по желание на кандидата (копия) за придобити до-
пълнителни квалификации, препоръки от предни работодатели и др. 
Начин на провеждане на конкурса: Два етапа: по документи и чрез 
събеседване и проверка на уменията. Документи се приемат на ад-
рес: гр.Царево, улица „Крайморска“ № 26, Районен съд – Царево, 
всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на първия етаж, служба 
„Деловодство“ в съда, в 30-дневен срок от публикуване на обява-
та. В 7-дневен срок от крайния срок за подаване на документи за 
кандидатстване, ще бъде обявен списък на допуснатите и недопус-
натите кандидати и съобщение за датата и мястото на провеждане 
на конкурса. В 3-дневен срок от провеждане на конкурса ще бъдат 
обявени резултатите. Място за всички съобщения по конкурса: на 
таблото за съобщения на съда и на интернет-страницата на Райо-
нен съд -Царево - https://tsarevo-rs.justice.bg/.

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-514/8.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №44094.34.36 по КККР на с. Лозенец, м. 
„Хаджияневци“, с площ от 4976 кв.м., с трайно предназначение-
земеделса, с АЧОС №2210/16.5.2022 г 

 Начална тръжна цена – 4005 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 26.07.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

27.07.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие 400,5 лева -10 % от началната тръжна цена, 
вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 26.07.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-28.07.2022г. , час-10,00 
часа, място- заседателната зала на 3 етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-503/07.07.2022 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
1. ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем за периода от 15.06 до 15.09 – 
ежегодно, за срок от пет години на общински терен за ползване 
като „паркинги”, следните части от общински недвижим имот:

- част от ПИ № 44094.14.13 по КККР на с.Лозенец с площ от 
1243 кв.м., целият с площ от 17 984 кв.м. с НТП-за местен път, 
представляваща петно №4 и петно №5, съгласно приложената схе-
ма.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на 
търга:

- Начална тръжна наемна цена в размер 584.21 лв. на месец без 
ДДС, 1752.63 лв. без ДДС за периода на ползване.

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

- Паркоместата се организират като платени за периода 15.06-
15.09.

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 26.07.2022 г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

27.07.2022 г.. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, надписани с наи-
менованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация – 100.00 лева без ДДС и раз-
мер на депозит за участие – 10% от началната тръжна годишна це-
на в размер на 175.26 лева, вносим по сметката на Общината: 
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 26.07.2022 г.

 Дата на отваряне на предложенията-28.07.2022 г. , час-11:15 
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на об-
щина Царево.

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

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

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-504/07.07.2022 г. на кмета на об-
щината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
1. ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем за периода от 15.06 до 15.09 – 
ежегодно, за срок от пет години на общински терен за ползване 
като „паркинги”, следните части от общински недвижим имот:

- част от ПИ № 44094.14.13 по КККР на с.Лозенец с площ от 
1160 кв.м., целият с площ от 17 984 кв.м. с НТП-за местен път, 
представляваща петна №1, №2 и №3, съгласно приложената схе-
ма.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на 
търга:

- Начална тръжна наемна цена в размер 545.20 лв. на месец без 
ДДС, 1635.60 лв. без ДДС за периода на ползване.

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

- Паркоместата се организират като платени за периода 15.06-
15.09.

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 26.07.2022 г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

27.07.2022 г.. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, надписани с наи-
менованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация – 100.00 лева без ДДС и раз-
мер на депозит за участие – 10% от началната тръжна годишна це-
на в размер на 163.56 лева, вносим по сметката на Общината: 
ВG35 UNCR 70003324008729, най-късно  до 26.07.2022 г.

 Дата на отваряне на предложенията-28.07.2022 г. , час-11:15 
часа, място- заседателната зала в сградата на фронт офиса на об-
щина Царево.

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

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

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-511/8.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.501.396 по КККР на гр. Царево, с площ от 513 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

 Начална тръжна цена – 40527 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 26.07.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

27.07.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -4052,70 лева -10 % от началната тръжна це-
на, вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 26.07.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-28.07.2022г. , час-10,15 
часа, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-513/8.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.1000 по КККР на гр. Царево, с площ от 399 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

 Начална тръжна цена – 26733 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 26.07.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

27.07.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2673,30 лева -10 % от началната тръжна це-
на, вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 26.07.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-28.07.2022г. , час-10,30 
часа, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-512/8.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.1001 по КККР на гр. Царево, с площ от 350 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

 Начална тръжна цена – 23450 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 26.07.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

27.07.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2345 лева -10 % от началната тръжна цена, 
вносим по сметка на Община Царево- ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 26.07.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-28.07.2022г. , час-10,45 
часа, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24
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„Черноморски фар“

С група „Хоризонт“ се откриват 
празниците „Море от вино“ в Поморие. 
Градът ще бъде столицата на българ-
ския рок на 17.07.2022 г. (неделя), от 
21.00 ч. Момчетата от култовата вече 
българска рок банда „Хоризонт“ ще за-
бият на живо на площада в центъра на 
града едни от най-обичаните български 
рок хитове на всички времена, както и 
емблематични свои парчета!

И както навсякъде се случва, пуб-
ликата ще пее с пълно гърло заедно 
с бандата песните, с които са израс-
нали няколко поколения фенове на 
българския рок, защото те се знаят от 
всички наизуст!

Група „Хоризонт“ има вече над 4000 
концерта зад гърба си на няколко кон-
тинента, от самото си създаване през 
1984 г., 5 албума и много богат опит на 
сцена с най-различна публика! Мом-
четата имат впечатляващи участия 
и в много престижни международни 
фестивали! Както и издадена в САЩ 

собствена авторска песен („Ще избя-
гам“) от мейджъра EMI, работещ с мно-
го мегазвезди като METALLICA, BLACK 

SABBATH, QUEEN, ELTON JOHN, 
MARK KNOPFLER, SHANIA TWAIN, 
MIKE OLDFIELD и още цяло съзвездие 
от световни знаменитости…

Всичко това не остава незабеля-
зано от Българска национална те-
левизия и биографичният филм „Рок 
банда“ е посветен именно на група 
„Хоризонт“.

Концертът в гр. Поморие е 41-вият от 
Национална кампания „Изпей „Обичам 
те“ на български“! Той гарантирано ще 
остави дълготрайни спомени в сърцата 
на жителите на гр. Поморие, както и на 
гостите, които ще имат удоволствието 
да присъстват на него, и ще се пре-
върне в запомнящ се акцент в летния 
културен календар на общината!

Кампанията „Изпей „Обичам те“ на 
български“ няма аналог в България! 
Тя е с идеална цел и концертите са 
безплатни за публиката, независимо 
къде и кога се провеждат! Всеки кон-
церт е универсален като формат и се 

превръща в един уникален 
празник за всяка община 
или град, където се провеж-
да, с дух на фестивал, хепъ-
нинг и шоу едновременно! 
Вълнуващо е да гледаш как 
няколко поколения българи 
пеят едновременно с пълно 
гърло любимите български 
рок хитове на легендарни и 
обичани български групи – 
„Сигнал“, „Щурците“, „Тан-
гра“, ФСБ и други, заедно с 
група „Хоризонт“!

Комедията „Игра за двама“ 
разказва с ирония историите 

на няколко двойки 
„Черноморски фар“

„Игра за двама“ е коме-
дия за разминаванията и 
недоразуменията в отно-
шенията между мъжете и 
жените. Актьорите Стефани 
Ивайло и Александър Ка-
диев влизат в 16 различни 
роли на хора от нашето съв-
ремие – телевизионни во-
дещи, плеймейтки, фолкпе-
вици, търговци, интелекту-
алци, астролози, патриоти… 
Авторът Иво Сиромахов 
разказва с ирония и усмив-
ка историите на няколко 
двойки, които изпадат в 
абсурдни ситуации, търсей-
ки любов, разбиране, пари 
или известност. 

В „Игра за двама” зрите-
лите ще надникнат в кухня-
та на театъра, за да видят 
как се подготвя едно пред-
ставление. Пред погледа на 
публиката актьорите вли-
зат от една роля в друга, 
сменят различни образи, 
въвеждат ни в процеса на 
създаване на спектакъла. 
Защото животът е игра, в 
която всички ние участва-
ме. Важното е да го правим 
с усмивка. 

Представлението ще се 
играе на 12 юли от 19.30ч. 
в зала „Тончо Русев” на 
Културен дом НХК. Биле-
ти се продават на касата 

на „Часовника”. За повече 
информация и резервация 
- тел. 0894/898-098 - Мару-
ся Русева (организатор 
артателие).

Георги Тошев 
представя отново  

книгите си и филма 
за АББА в Бургас

С група „Хоризонт“ се откриват 
празниците „Море от вино“ в Поморие

Весела ГОРАНОВА

Родните артзвезди 
предпочитат българ-
ското море, това по-
казва бегъл поглед 
в техните профили в 
социалните мрежи 
– Фейсбук и Инста-
грам. Те изпъстриха 

социалката с публи-
кации от почивката 
си на море, като се 
показаха лежерни, 
безгрижни и волни. 
Певецът и водещ на 
„Последният пече-
ли“ Орлин Горанов 
кара яхта, показа 
залези и изгре-
ви. Актьорът Владо 
Пенев първо бе в 
парк „Росенец“ и от 
там с лодка преми-
на край остров Све-

та Анастасия. След 
това с приятелката 
си Марта Вачкова 
се озова във Варна 
и продължи да пуска 

главно морски пейзажи, 
но Вачкова го „издаде“ в 
своя профил, като публику-
ва селфи с него и Жорета 
Николова.

Родните артзвезди разпускат 
на българското море 
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