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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Зърнопроизводители 
искат да блокират 

границата с Румъния

Стр. 4-5

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“ 
ще излезе на 19 юли

„Интера“ - име на две култови 
места в Бургас през соца

Стр. 11
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Ще стане 
ли онлайн 
средата  

по-прозрачна

Весела ГОРАНОВА

Ще се превърне ли Бургас от град 
на гларусите в град на фламингите? 
Екзотичните птици трайно увелича-
ват броя си тук. Орнитолози, които 
наблюдават този процес казват, че  
през 2019 година те са били 159, а 
сега броят им стремглаво расте. 

В Атанасовско езеро през послед-
ните дни са преброени близо 2000 
броя. Колонията от птици стои там 
целогодишно. Красиви и изящни, те 
харесват условията, храната, клима-
та и не искат да отидат на юг. Такава 
максимална численост не се е поя-
вявала от 15 години.

Обикновено гнездят в Гърция и 

Турция, но екземплярите от Бургас 
не си тръгват. Тези, които са тук, не 
създават потомство и не гнездят, но 
привличат други. 

Според еколози възможно е нови-
ят вид птици за нашите географски 
ширини да повлияе върху биоразно-
образието. 

„Те се хранят със солнично 

раче, с което се хранят видовете в 
Атанасовско езеро. Ако започнат да 
гнездят, ще завземат и територии“, 
казва Радостина Ценова от Българска 
фондация Биоразнообразие.

Фламингите през последните годи-
ни се оказаха една от бургаските ат-
ракции и любим обект за снимки на 
фона на езерото и морето.

4 Бургас става тяхно 
любимо място 

4 Най-голямата колония 
от екзотичните красиви 

птици бе преброена  
в Атанасовско езеро

ФлАмИНгИте НА път 
дА ЗАСеНчАт глАРуСИте

Валери Славчев,  
фронтмен на 
„Хоризонт“:

Стр. 

12Има 
достатъчно 
българска 
музика, и то 
качествена
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Зърнопроизводители искат  
Дона МИТЕВА

Зърнопроизводители 
са готови да блокират 
северната ни граница, 
ако не започне да се 
прави фитосанитарен 
контрол на вноса от Ук-
райна и не се спре почти 
нелегалният внос на зър-
но от страна извън ЕС. 
Това коментира за „Чер-
номорски фар” Илия 
Проданов – зам.-предсе-
дател на Националната 
асоциация на зърнопро-
изводителите.

С решение на Европей-
ската комисия от края на 
май бе разрешен вносът 
на зърнени, маслодайни 
и технически култури от 
Украйна в ЕС. Това дове-
де до много голям внос 
на пшеница, ечемик и 
слънчоглед у нас на зна-
чително по-ниски цени, 
което изостри ситуация-
та в сектора.

„Управителният съвет 
на Асоциацията ще се 
събере и ще решим тога-
ва точно какви действия 
ще предприемем. Уведо-
мили сме с официално 
писмо ЕК и нашите ев-
родепутати за ставащо-
то. Има изпратено и пис-
мо до правителството в 
оставка. До момента ни-
кой не е предприел ни-
какви действия, а това е 
в наш ущърб”, каза Про-
данов.

По негови думи колеги-
те им от Полша, които 
също са засегнати от не-
контролируемия внос на 
зърно от Украйна, са 
предложили  Европа да 
изкупи на фиксирани це-
ни зърното от украи-
нците, за да се избегне 
ширещата се в момента 
спекула.

Българските зърнопро-
изводители коментират, 

че Украйна е трета стра-
на, а не членка на ЕС, 
съответно производство-
то на зърнени култури 
там не е подчинено на 
онези стриктни изисква-
ния, на които са подло-
жени нашите. Това от 
своя страна представля-

ва заплаха за здравето 
на българите.

„Онези препарати, ко-
ито не се използват в 
ЕС, са позволени в Ук-
райна и реално това зър-
но, което влиза в Бълга-
рия, никой не може да 
гарантира дали няма да 

бъде продадено като 
българско. И утре да бъ-
дем обвинени, че прода-
ваме замърсено зърно“, 
коментира зърнопроиз-
водителят, изказвайки 
съмнение, че като цяло 
качеството на зърното, 
което влиза от Украйна, Н

ов
ин

и

„Черноморски фар“

Бургаската Природоматематическа 
гимназия е училището с най-висок 
максимален бал от всички учебни за-
ведения в Бургаска област – 499,5 точ-
ки от 500 възможни. Това стана ясно 
след първото класиране за прием 
след седми клас в Бургас.

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ е 
първа и по най-висок минимален бал 
– 431,5 точки. На престижното второ 
място се нарежда бургаската НЕГ 
„Гьоте“ с максимален бал от 490 точки 
и минимален бал от 410 точки.

Останалите бургаски училища, ко-
ито влизат в челната десетка, са 
Професионална гимназия по компю-
търно програмиране и иновации, Ан-
глийска езикова гимназия "Гео Ми-
лев", Професионална гимназия по 
строителство, архитектура и геоде-
зия "Кольо Фичето", Профилирана 
гимназия за романски езици "Георги 
Стойков Раковски" и Търговска гим-
назия.

Записването на приетите ученици в 
първия етап на класиране ще бъде от 
13 до 15 юли в училището, където е 
приет ученикът.

„Черноморски фар“

Община Бургас спечели 
проект за цялостен ре-
монт на физкултурния са-
лон на ОУ „Братя Милади-
нови“ по програмата за 
обновяване или създава-
не на нови спортни обек-
ти и съоръжения в учили-
щата на Министерството 
на образование и наука-
та. Целта на проекта е въ-
трешен ремонт на всички 
помещения, на подовите 
настилки, подмяна на обо-
рудването, реконструкция 
на покрива и изолация на 
външните стени с цел по-
добряване топлопроводи-
мостта на салона.

Физкултурният салон 

на училището е в напълно 
амортизирано състояние. 
Наблюдават се течове 
при дъжд, подовата на-
стилка е в изключително 
лошо състояние, покрити-
ето по стените е износено 
и с напукана блажна боя, 
а вентилацията не функ-
ционира. Всичко това до-
принася за изключително 
ниското ниво на енергий-
на ефективност на сгра-
дата.

Проектът предвижда ця-
лостно ремонтиране на 
подовете, настилките и 
стените на всички вътреш-
ни помещения, доставка и 
смяна на старото и амор-
тизирано с ново обзавеж-
дане и оборудване на 

физкултурния салон, са-
ниране на външните сте-
ни, подмяна на покривни-
те изолации, смяна на 
част от дограмата и ця-
лостно пребоядисване на 
фасадата.

ОУ „Братя Миладинови“ 
е едно от най-големите в 
Бургаска област и в него 
се обучават около 1100 
ученици в редовна форма 
на обучение, които еже-
дневно използват физкул-
турния салон. Подобрява-
нето на средата ще пови-
ши качеството на учебния 
процес и ще допринесе за 
нормалното провеждане 
на часовете по физическо 
възпитание и спорт в 
учебното заведение.

Ремонтират физкултурния салон 
на ОУ „Братя Миладинови“ 

Целта – да се спре вносът 
на зърно от Украйна

Роми от Камено, работещи в Германия, 
ще благоустрояват гробището 

„Черноморски фар“

Роми от Камено, които 
работят от години в нем-
ския град Нойкирхен, са 
се заели с изключителна 
кауза за родното си мяс-
то. Те са събрали над 
5000 евро, за да облаго-
родят мюсюлманската 
част от гробището в Ка-
мено. 

"Нашето желание е 
един ден да се върнем в 
Камено, да изучим деца-
та си в България', раз-
казват организаторите 

Красимир Русев, Димчо 
Джамбазов и Мишо Ми-
халев. 

Те са разговаряли с 
кмета Жельо Вардунски, 
който им е обещал пълно 
съдействие и помощ от 
страна на Общината. 

В Нойкирхен живеят 
около 90 семейства. 
Всички са се включили в 
благородната кауза. 99% 
от тях са мюсюлмани. 
Организаторите обаче 
са се свързали и с ка-
менци от други части на 
Германия - от градовете 

Ахлен, Людвигсхахен и 
Вердол, които също ис-
кат да се включат в ини-
циативата. Организато-
рите призовават всички 
свои съграждани, които 
работят в Германия, да 
отделят средства за род-
ното Камено. Очаква се 
засега да се съберат над 
7500 евро. Всички се 
връщат в Камено около 
25 юли, за да започнат 
изграждането на алеи, 
ритуална зала и други 
пристройки в гробищния 
парк.

Бургаската Математическа -  
с най-висок бал в областта
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Вестникът е член е на Бъл гар
ска та асо ци ация на ре гио нал ни
те ме дии (БАРМ). Носител е на 
наградата "Св.Константин Ки
рил Философ" на БАРМ.

Носител e на наградата "Златно 
перо" на СБЖ.

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

Таксата на то

Весела  
ГОРАНОВА

Тази касова бе-
лежка на евтини 
чадъри и шез-
лонги на Бурга-
ския северен 
плаж обходи со-
циалните мрежи. 
В групите я бе 
качил гост на 
града и с гордост 
доказваше защо 
Бургас е предпо-
читан град за по-
чивка.

Положителни-
ят пример е един 
от малкото, за-
щото лятото 
обикновено в со-
циалката се по-
казват отрица-
телни примери 
на касови бележ-
ки и скъпотия по 
родните курор-
ти.

фоТооко
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да блокират границата с Румъния

е много ниско. Дори и да 
бъде използвано на род-
ния пазар, отново става 
дума за качество.

Очевидци, които пъту-
ват из Добричко казват, 
че пътищата са задръс-
тени с тирове, пълни със 

слънчоглед от Украйна, 
които захранват фабри-
ките за олио. Подобна 
била и ситуацията в Ям-
бол.

Като цяло обаче бъл-
гарските фермери са не-
доволни най-вече зара-

ди натиска на пазара, 
който се осъществява не 
от друг, а от местни тър-
говци. А интересът към 
онова, което те са ожъ-
нали, си остава направо 
нулев. Това неминуемо 
ще доведе до фалити.

„Черноморски 
фар“

ВиК започна ра-
бота по една от 
важните улици в 
ЦГЧ – „Шейново“. 
Поетапно друже-
ството ще под-
мени старите тръ-
би с нови. Община 
Бургас поема ан-
гажимент свое-
временно да вли-
за с техника след 

разкопаванията, за 
да изгради чисто но-
во улично покритие 
и нови тротоари, 
както през послед-
ните години това се 
случи на много мес-
та в к-с „Възражда-
не“.

Какво е състояни-
ето на „Шейново“ 
преди ремонта мо-
жете да видите на 
снимките.

крИМИ

9-годишно дете 
пострада леко 
във верижна 
катастрофа

9-годишно дете е постра-
дало леко при катастрофа, 
съобщиха от пресцентъра 
на Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Инцидентът е 
станал на пътя Созопол – 
Бургас. Тогава „Опел 
Антара“, управляван от 
35-годишен бургазлия, 
поради неспазване на дис-
танция блъска спрелия 
пред него „Ситроен“, упра-
вляван от 45-годишен бур-
газлия, който от своя стра-
на отскача напред и удря 
„Тойота Корола“, управля-
вана от 34-годишна бур-
газлийка. От ПТП-то е 
пострадало 9-годишно 
момченце – син на водача 
на „Ситроен“, което с кон-
тузия на шията, е прегле-
дано в УМБАЛ-Бургас и 
освободено за домашно 
лечение, без опасност за 
живота.

Арест за дилъри 
в сарафово

Дилъри бяха арестувани 
в бургаския квартал 
„Сарафово“, съобщиха от 
пресцентъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Служители от Пето район-
но управление – Бургас 
извършили проверка в 
дом, разположен на улица 
„Ангел Димитров“ в квар-
тала, обитаван от 40-годи-
шен бургазлия. В жилище-
то се намирал и втори бур-
газлия, на 38 години. От 
кухненска маса за хранене 
е иззето бяло прахообраз-
но вещество, оформено 
във вид на черта, празен 
найлонов плик с остатъци 
от бяло кристалообразно 
вещество и две бели крис-
талообразни кубчета 
(веществото е реагирало 
при направения полеви 
наркотест на амфетамин). 
Извършена е проверка и в 
квартирата на втория 
38-годишен бургазлия, 
разположена на улица 
„Пробуда“ в Сарафово, 
като е открито и иззето 
кубче с неправилна форма, 
с общо тегло 5 грама, реа-
гирало при направения 
полеви наркотест на амфе-
тамин. Работата по случая 
продължава от служители 
на Пето районно управле-
ние – Бургас.

Илия Проданов

Започна ремонтът 
на „Шейново“

„Черноморски фар“

Сдружение „Пенсио-
нерски клуб – Пристани-
ще Бургас“ организира 
със съдействието на Об-
щина Бургас фолклорен 
концерт – спектакъл, на-
речен „Преображение 
Господне в Странджа 
1903 година“. Той е пос-
ветен на 119 години от 
Илинденско – Преобра-
женското въстание. 

Концертът е насрочен 
за 5 август, с начало в 
18.30 часа. Мястото е 
Културен дом НХК.

Участници:
- Група за автентичен 

фолклор „Тракийска па-
мет“ при „Пенсионер-
ски клуб – Пристанище 
Бургас“.

- Смесена фолклорна 
група при читалище „Ан-
гел Величков“ в с. Ро-

сен, община Созопол.
- Странджанските пе-

вци Костадин Михай-
лов, Петко Нанчев, сес-
три Златка и Ирина 
Ставреви, Гинка Мъж-
гълова.

- Фолклорен ансам-
бъл при „Лукойл Нефто-
хим Бургас“.

- В програмата ще бъ-
дат използвани стихове 
на тракийската поетеса 
Елена Великова.

С фолклорен концерт отбелязват 
119 години от Илинденско-
Преображенското въстание



Силвия ШАТЪРОВА

Законодателните акто-
ве за цифровите пазари и 
цифровите услуги, по ко-
ито Парламентът гласува 
окончателно на 5 юли, ще 
създадат по-безопасна, 
по-справедлива и по-про-
зрачна среда онлайн.

Силата на 
цифровите 
платформи

През последните две де-
сетилетия цифровите плат-
форми се превърнаха в не-
изменна част от нашето 
ежедневие – трудно е да 
си представим интернет 
без Amazon, Google или 
Facebook.

Ползите за потребители-
те са явни, но има и риско-
ве. Доминацията на плат-
форми онлайн им дава ог-
ромно предимство пред 
конкурентите, а също така 
и необосновано влияние 
върху демокрацията, ос-
новните права, развитието 
на обществото и икономи-
ката. Те често предопре-
делят иновациите и потре-
бителския избор и служат 
като „пазачи на информа-
ционния вход“ между мал-
кия бизнес и потребители-
те на интернет.

Европейският съюз иска 
да преодолее дисбалан-
са и затова актуализира 
правилата за цифровите 
услуги. Законодателните 
актове за цифровия па-
зар и цифровите услуги 

ще създадат единен ком-
плект от правни норми за 
целия ЕС.

Законодателният 
акт за цифровите 
пазари: регулиране 
на големите 
платформи

Целта на законодател-
ния акт за цифровите па-
зари е да гарантира рав-
ни условия на конкурен-
ция за всички дигитални 

компании независимо от 
размера им.

Въвеждат се ясни прави-
ла за големите платформи 
- какво следва или не след-
ва да правят, за да не мо-
гат те да налагат неспра-
ведливи условия и прак-
тики на фирмите и потре-
бителите, които ги ползват. 
Такива практики могат да 
бъдат поставянето на про-
дукти или услуги на сама-
та платформа на по-пред-
но място от подобни ус-
луги, предлагани от други 
търговци, или лишаване на 
потребителите от възмож-
ност да изтрият предва-

рително инсталиран соф-
туер или мобилно прило-
жение.

Мобилните приложения 
за размяна на съобщения 
ще бъдат свързани - потре-
бителите ще могат да си 
пишат, да изпращат фай-
лове или да правят обаж-
дания с видео между раз-
лични приложения.

Законодателният акт 
цели да се насърчат ино-
вациите, конкурентоспосо-
бността и растежът и да се 
помогне на малките и стар-
тиращите компании да се 
конкурират с големите.

"Целта на единния ци-

фров пазар е Европа да 
привлече най-добрите ком-
пании, а не само най-голе-
мите. Затова трябва да се 
съсредоточим върху при-
лагането на законодател-
ството. Нужен е добър над-
зор, за да се уверим, че ре-
гулаторният диалог върши 
работа", заяви докладчикът 
на Парламента Андреас 
Шваб (ЕНП, Германия).

Законодателството също 
така ще установи критерии 
за определяне на онлайн 
платформи за „пазачи на 
информационния вход“ и 
ще даде на Европейската 
комисия правомощия да 
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Ще стане ли онлайн  

• 72% от анкетираните заявяват, 
че неотдавна са прочели, видели 
или чули нещо за Европейския 
съюз, а 57% — за Европейския 
парламент 

• Телевизията доминира като 
основен източник на новини 
(75%). Това важи особено за по-
възрастните хора 

• Като цяло обществените те-
левизии и радиостанции се смя-
тат за най-надеждния източник 
на новини в ЕС (49%), следва-
ни от печата (39%) и частните те-
левизионни канали и радиостан-
ции (27%) 

Медиите играят важна роля за 
информирането на европейски-
те граждани относно работата 
на Европейския съюз и неговите 
институции. 

Публикуваното специално про-
учване на „Евробарометър“ хвър-
ля задълбочен поглед върху ме-
дийните навици, доверието в раз-
личните медийни източници, как-
то и отношението към дезинфор-
мацията.

Информираност и запомняне 
на медийна информация

Гражданите се интересуват 
най-много от националните поли-
тически теми (посочени от 50% от 
респондентите). По-малък е инте-
ресът към европейските и между-
народните въпроси (46%), както и 
към местните новини (47%).

72% от респондентите си спом-
нят, че неотдавна са чели, видели 
или чували нещо за Европейския 
съюз, било то в пресата, по ин-
тернет, по телевизията или по 
радиото.

57% неотдавна са чели, виде-
ли или чули нещо за Европейския 
парламент.

Запомнянето на новините за ЕС 

варира между 57% във Франция 
и 90% в Румъния. Запомнянето 
на новините относно ЕП се дви-
жи между 39% във Франция и 85% 
в Малта.

Медийни навици

С дял от 75% телевизията до-
минира като основен източник 
на новини, особено за граждани-
те над 55 години. Следващи в кла-
сацията – доста отдалечени от ме-
дийния лидер, са онлайн новинар-
ските платформи (43%), радиото 
(39%) и социалните медийни плат-
форми и блогове (26%). Печатът е 
на пето място, като един от все-
ки петима респонденти (21%) оп-
ределя вестниците и списанията 
като основен източник на новини. 
По-младите респонденти са много 
по-склонни да използват социал-
ни медийни платформи и блогове 
за достъп до новини (46% от 15 - 
24-годишните спрямо 15% от хо-
рата над 55 години).

Въпреки че традиционните из-
точници на новини — особено 
телевизията — са важни, 88% от 
анкетираните получават поне ня-
кои онлайн новини чрез смарт-
фон, компютър или лаптоп. 43% 
от респондентите използват уе-
бсайта на източника на новини 
(например уебсайт на вестник) за 
достъп до новини онлайн, а 31% 
четат статии или публикации, ко-
ито се появяват в техните онлайн 
социални мрежи. Достъпът до но-
винарски публикации чрез соци-
алните мрежи е още по-важен 
за младите хора (43% от лицата 
на възраст 15 - 24 години спря-
мо 24% от респондентите над 55 
години).

Плащането за новинарско съ-
държание онлайн все още е по-
скоро изключение, тъй като 70% 

от хората, които имат достъп до 
новини онлайн, биха използвали 
само безплатно новинарско съ-
държание или новинарски услу-
ги онлайн.

Медийни източници, които 
се ползват с най-голямо до-
верие

Гражданите се доверяват на 
традиционните електронни и пе-
чатни медии, включително на тях-
ното онлайн присъствие, пове-
че отколкото на онлайн новинар-
ските платформи и каналите на 
социалните медии. Независимо 
дали става дума за техния „осно-
вен канал“, или за онлайн верси-
ите им, 49% от респондентите оч-
акват обществените телевизии и 
радиостанции да представят дос-
товерни новини, следвани от пе-
чата, посочен от 39% от анкети-
раните. От своя страна частните 
телевизии и радиостанции са от-
белязани като надежден медиен 
източник от 27%. Полша се откро-
ява като единствената страна, в 
която частните телевизии и ради-
останции са най-надеждният из-
точник на новини. Още по-ради-
кално е отношението към тради-
ционните новинарски източни-
ци като цяло на респондентите в 
Унгария, където за най-достове-
рен източник се смятат „хора и 
приятелски групи, следвани в со-
циалните медии“.

Значението на доверието също 
излиза на преден план, когато ан-
кетираните трябва да посочат как-
во би ги накарало да отворят но-
винарска статия онлайн. Докато 
54% са мотивирани от това дали 
заглавието ги интересува, за 37% 
е важно да имат доверие на но-
винарския канал, публикуващ но-
винарската статия.

Изложеност на дезинформа-
ция и фалшиви новини

Над една четвърт от анкетира-
ните (28%) смятат, че през по-

следните седем дни много често 
или често са били изложени на 
дезинформация и фалшиви нови-
ни. Респондентите в България като 

цяло са най-склонни да отговарят, 
че често са били изложени на де-
зинформация и фалшиви новини 
през последните седем дни – 55% 

от тях смятат, че това им се случ-
ва „много често“ или „често“. Най-
малко склонни да твърдят това са 
респондентите в Нидерландия – 

едва 3% смятат, че „много често“ 
се сблъскват с дезинформация, а 
за 9% това се случва „често“.

По-голямата част от респон-
дентите се чувстват уверени, че 
могат да разпознаят дезинфор-
мацията и фалшивите новини: 
12% се чувстват „много уверени“, 
а 52% - „до известна степен уве-
рени“. Нивото на увереност при 
разграничаването между истин-
ски и фалшиви новини намалява 
с възрастта и се увеличава с об-
разователното равнище.

Контекст

Възприятията на гражда-
ните за Европейския съюз и 
Европейския парламент са по-
влияни от това, което виждат, 
чуват и четат в различни ме-
дии. Експресното проучване на 
„Евробарометър“ представя за-
дълбочен поглед върху използ-
ването на медиите и медийни-
те навици на гражданите, като 
разглежда както традицион-
ните медии, така и онлайн ме-
диите. Международната ком-
пания за социологически про-
учвания Ipsos European Public 
Affairs (Ипсос Юръпиън Пъблик 
Афеърс) интервюира предста-
вителна извадка от граждани на 
ЕС на възраст 15 и повече годи-
ни във всяка от 27-те държави 
— членки на Европейския съюз. 
Между 26 април и 11 май 2022 г. 
бяха проведени 52 347 интервю-
та чрез уеб базирана компютър-
на технология за интервюиране 
(CAWI), като бяха използвани 
онлайн панели на Ipsos и него-
вата партньорска мрежа.

Резултатите от прочуването в 
ЕС са статистически претегле-
ни спрямо броя на население-
то във всяка държава.

55% от българите признават, че са жертва 
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4 Големите платформи трябва да се подчиняват на европейски правила
4 Твърде дълго гигантите се възползваха от липсата им

Евродепутатите  категорични: Връщаме си контрола 



извършва пазарни разследва-
ния, да променя изискванията 
към „пазачите на информаци-
онния вход“ и да санкционира 
нарушения.

Законодателен акт за 
цифровите услуги: за 
по-безопасно цифрово 
пространство

Законодателният акт за ци-
фровите услуги се стреми да 
създаде по-безопасно цифро-
во пространство за потреби-
телите и компаниите и да за-
щити основните права онлайн. 
Основните проблеми, които той 
се опитва да реши, са търгови-
ята и размяната на незаконни 
стоки, услуги и съдържание он-
лайн и разпространението на 
дезинформация в резултат на 
дейността на алгоритми.

„Твърде дълго технологич-

ните гиганти се възползва-
ха от отсъствието на правила. 
Цифровият свят се превърна в 
Див Запад, където най-големите 
и най-силните определят прави-
лата. Но идва нов шериф в гра-
да - Законодателният акт за ци-
фровите услуги. Сега правила-
та и правата ще трябва да бъ-
дат укрепени“, заяви Кристел 
Шалдемозе(С&Д, Дания).

Законодателството ще даде 
повече контрол на хората вър-
ху това, което те виждат онлайн: 
те ще имат повече информация 
защо конкретно съдържание им 
е препоръчано и ще могат да из-
берат опция техните данни да 
не бъдат обработвани за създа-
ване на профил. Таргетираното 
рекламиране към деца ще бъде 
забранено, а използването на 
чувствителни данни за потреби-
телите като сексуална ориента-
ция, религия или етнос няма да 
се позволява.

Новите правила ще помогнат 
за защитата на потребителите 
от незаконно или вредно съдър-

жание. Премахването не неза-
конно съдържание ще става по-
бързо, а правилата за вредно-
то съдържание (например, по-
литическа дезинформация или 
неточни твърдения, свързани 
със здравето) ще бъдат изясне-
ни, включително по отношение 
на защитата на свободата на 
словото.

Актът за цифровите услуги 
включва и правила, които целят 
да гарантират безопасността и 
високите стандарти за качество 
на стоките, продавани онлайн 
в ЕС. Потребителите например 
ще имат по-пълна информация 
за реалните продавачи на про-
дуктите, които купуват.

Следващи стъпки
Очаква се Съветът да одо-

бри законодателния акт за ци-
фровите услуги през юли 2022 
г., а законодателния акт за 
цифровите услуги – през сеп-
тември.
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средата по-прозрачна 

С информацията провлачва 
крак и дезинформацията. Тя 
неразделно я съпътства, осо-
бено в демократичните обще-
ства, които винаги са били на 
прицел от сили, които се стре-
мят да ограничат или да зали-
чат тяхното съществуване.

Ето една информация, коя-
то за секунди стига до другия 
край на планетата. Всички хора 
я четат чрез различни социал-
ни мрежи и платформи. Тези ин-
формации имат силата да про-
менят социални и политически 
нагласи и да въздействат върху 
хората по един особен начин.

„Целта на демократичните 
общности е тези информации да 
бъдат обективни, истински и да 
носят послания и ценности, при-
ети за тези общества. Пример е 
ЕС, но наред с информациите, 
както казах, проникват и дезин-
формациите. Те идват от други 
центрове, които не са от демо-
кратичен тип. Могат да идват 
от Руската федерация, Китай, 
Иран, Северна Корея и други 
държави, които са доказано не-
демократични общества“, каза 
по време на дебат с журнали-
сти от регионални медии евро-
депутатът Андрей Ковачев.

Той е категоричен, че един от 
основните източници на дезин-
формация е Руската федерация, 
като пример той посочи прези-
дентската кампания в САЩ, къ-
дето Русия се е намесила.

Ковачев дъполва, че борбата 
с дезинформацията има мно-
го тънка линия. От една стра-
на, да се запази свободата на 
словото, медиите, изразяване-
то и свободната журналистиче-
ска практика. От друга страна, 
трябва да опазим обществото 
от зловредните влияния.

Обикновено манипулаци-
ите се изразяват в изопача-
ването на истината. Това об-
хваща политически данни, ис-
торически факти, съвремен-
ни събития, дори и хранене-

то, и здравословния фактор. 
Дезинформационните кампа-
нии са страшни. Политическите, 
икономическите - също.

Ковачев даде пример за де-
зинформация в България. Това 
са постовете в социалните мре-
жи за излизане от ЕС и НАТО, 
отхвърляне на еврото, обвърз-
ване с такива държави, кои-
то, пропагандират „суверенен 
тип“ демокрация, какъвто се 
дава, че има в Русия. Неща, ко-
ито са далеч от истината и съв-
сем различни от демокрация-
та въобще.

В България има много медии, 
които са с неясен собственик, 
но ясно изразена пропаган-
дистка риторика, която никой 
не контролира. А когато им се 
потърси сметка за невярна ин-
формация, започват да реват: 
„Ограничавате ни свободата 
на словото!“

А същевременно изразяват 
една позиция, която не позво-
лява на някого да се защити от 
опонента си. На един се дава 
трибуна, на друг – не. Има неща, 
които са черно-бели. Такива ме-
дии им предават нюанси, кои-
то изкривяват действителност-
та. Примерно, Русия нахлула 
в Украйна, ама, защото онези 
ги предизвиквали, един казал 
това, друг казал друго и т.н.

Не! Няма нюанси. Това е де-
зинформация. Истината е една. 
Русия нахлу в Украйна. Руските 
медии са далеч от журналисти-
ката. Те се ползват като пропа-
гандистки орган в Руската фе-
дерация. И някои наши им при-
гласят. Други създават илюзия-
та, че се отнема думата на опо-
нента. В случая на Русия. Какво 
да й се дава думата?!

Факт е, че в 21 век една 
държава атакува със самоле-
ти, танкове, оръдия, кораби и 
пехота друга суверенна дър-
жава. Нахлува в пределите и 
под претекст, който е неосно-
вателен.

• 72% от анкетираните заявяват, 
че неотдавна са прочели, видели 
или чули нещо за Европейския 
съюз, а 57% — за Европейския 
парламент 

• Телевизията доминира като 
основен източник на новини 
(75%). Това важи особено за по-
възрастните хора 

• Като цяло обществените те-
левизии и радиостанции се смя-
тат за най-надеждния източник 
на новини в ЕС (49%), следва-
ни от печата (39%) и частните те-
левизионни канали и радиостан-
ции (27%) 

Медиите играят важна роля за 
информирането на европейски-
те граждани относно работата 
на Европейския съюз и неговите 
институции. 

Публикуваното специално про-
учване на „Евробарометър“ хвър-
ля задълбочен поглед върху ме-
дийните навици, доверието в раз-
личните медийни източници, как-
то и отношението към дезинфор-
мацията.

Информираност и запомняне 
на медийна информация

Гражданите се интересуват 
най-много от националните поли-
тически теми (посочени от 50% от 
респондентите). По-малък е инте-
ресът към европейските и между-
народните въпроси (46%), както и 
към местните новини (47%).

72% от респондентите си спом-
нят, че неотдавна са чели, видели 
или чували нещо за Европейския 
съюз, било то в пресата, по ин-
тернет, по телевизията или по 
радиото.

57% неотдавна са чели, виде-
ли или чули нещо за Европейския 
парламент.

Запомнянето на новините за ЕС 

варира между 57% във Франция 
и 90% в Румъния. Запомнянето 
на новините относно ЕП се дви-
жи между 39% във Франция и 85% 
в Малта.

Медийни навици

С дял от 75% телевизията до-
минира като основен източник 
на новини, особено за граждани-
те над 55 години. Следващи в кла-
сацията – доста отдалечени от ме-
дийния лидер, са онлайн новинар-
ските платформи (43%), радиото 
(39%) и социалните медийни плат-
форми и блогове (26%). Печатът е 
на пето място, като един от все-
ки петима респонденти (21%) оп-
ределя вестниците и списанията 
като основен източник на новини. 
По-младите респонденти са много 
по-склонни да използват социал-
ни медийни платформи и блогове 
за достъп до новини (46% от 15 - 
24-годишните спрямо 15% от хо-
рата над 55 години).

Въпреки че традиционните из-
точници на новини — особено 
телевизията — са важни, 88% от 
анкетираните получават поне ня-
кои онлайн новини чрез смарт-
фон, компютър или лаптоп. 43% 
от респондентите използват уе-
бсайта на източника на новини 
(например уебсайт на вестник) за 
достъп до новини онлайн, а 31% 
четат статии или публикации, ко-
ито се появяват в техните онлайн 
социални мрежи. Достъпът до но-
винарски публикации чрез соци-
алните мрежи е още по-важен 
за младите хора (43% от лицата 
на възраст 15 - 24 години спря-
мо 24% от респондентите над 55 
години).

Плащането за новинарско съ-
държание онлайн все още е по-
скоро изключение, тъй като 70% 

от хората, които имат достъп до 
новини онлайн, биха използвали 
само безплатно новинарско съ-
държание или новинарски услу-
ги онлайн.

Медийни източници, които 
се ползват с най-голямо до-
верие

Гражданите се доверяват на 
традиционните електронни и пе-
чатни медии, включително на тях-
ното онлайн присъствие, пове-
че отколкото на онлайн новинар-
ските платформи и каналите на 
социалните медии. Независимо 
дали става дума за техния „осно-
вен канал“, или за онлайн верси-
ите им, 49% от респондентите оч-
акват обществените телевизии и 
радиостанции да представят дос-
товерни новини, следвани от пе-
чата, посочен от 39% от анкети-
раните. От своя страна частните 
телевизии и радиостанции са от-
белязани като надежден медиен 
източник от 27%. Полша се откро-
ява като единствената страна, в 
която частните телевизии и ради-
останции са най-надеждният из-
точник на новини. Още по-ради-
кално е отношението към тради-
ционните новинарски източни-
ци като цяло на респондентите в 
Унгария, където за най-достове-
рен източник се смятат „хора и 
приятелски групи, следвани в со-
циалните медии“.

Значението на доверието също 
излиза на преден план, когато ан-
кетираните трябва да посочат как-
во би ги накарало да отворят но-
винарска статия онлайн. Докато 
54% са мотивирани от това дали 
заглавието ги интересува, за 37% 
е важно да имат доверие на но-
винарския канал, публикуващ но-
винарската статия.

Изложеност на дезинформа-
ция и фалшиви новини

Над една четвърт от анкетира-
ните (28%) смятат, че през по-

следните седем дни много често 
или често са били изложени на 
дезинформация и фалшиви нови-
ни. Респондентите в България като 

цяло са най-склонни да отговарят, 
че често са били изложени на де-
зинформация и фалшиви новини 
през последните седем дни – 55% 

от тях смятат, че това им се случ-
ва „много често“ или „често“. Най-
малко склонни да твърдят това са 
респондентите в Нидерландия – 

едва 3% смятат, че „много често“ 
се сблъскват с дезинформация, а 
за 9% това се случва „често“.

По-голямата част от респон-
дентите се чувстват уверени, че 
могат да разпознаят дезинфор-
мацията и фалшивите новини: 
12% се чувстват „много уверени“, 
а 52% - „до известна степен уве-
рени“. Нивото на увереност при 
разграничаването между истин-
ски и фалшиви новини намалява 
с възрастта и се увеличава с об-
разователното равнище.

Контекст

Възприятията на гражда-
ните за Европейския съюз и 
Европейския парламент са по-
влияни от това, което виждат, 
чуват и четат в различни ме-
дии. Експресното проучване на 
„Евробарометър“ представя за-
дълбочен поглед върху използ-
ването на медиите и медийни-
те навици на гражданите, като 
разглежда както традицион-
ните медии, така и онлайн ме-
диите. Международната ком-
пания за социологически про-
учвания Ipsos European Public 
Affairs (Ипсос Юръпиън Пъблик 
Афеърс) интервюира предста-
вителна извадка от граждани на 
ЕС на възраст 15 и повече годи-
ни във всяка от 27-те държави 
— членки на Европейския съюз. 
Между 26 април и 11 май 2022 г. 
бяха проведени 52 347 интервю-
та чрез уеб базирана компютър-
на технология за интервюиране 
(CAWI), като бяха използвани 
онлайн панели на Ipsos и него-
вата партньорска мрежа.

Резултатите от прочуването в 
ЕС са статистически претегле-
ни спрямо броя на население-
то във всяка държава.

на фалшиви новини 

С новите правила потребителите в ЕС ще имат по-голям избор и правата им ще бъдат по-до-
бре защитени онлайн

Андрей Ковачев - ЕНП/ГЕРБ:

Никой не контролира 
пропагандата на 

медиите в България



Съветници питат, 
администрацията отговаря

„Черноморски фар“

Представянето на изис-
каната изложба Dangerous 
Beauty (Revisited) в Бургас 
се превърна в пърфор-
манс-спектакъл. Експози-
цията е разположена в две-
те изложбени зали на Цен-
търа за съвременно изку-
ство и библиотека, на ет.0 
и ет.4, и представя произ-
ведения на 31 световноиз-
вестни творци-жени, сред 
които са и 10 българки.

Изложбата ще бъде „жи-
ва” и непрекъснато ще се 
променя, обновява и раз-
мества. Предвидено е да 
се разпръснат творби в ко-
ридорите, а също и в отдел 
„Изкуство”. Това простран-
ство ще се превърне в ед-
на динамична културна 
среда и всеки път ще въз-
действа по различен начин 
на своите посетители. Екс-
позицията ще бъде отворе-
на с работното време на 
Библиотеката (до 24.00 ча-
са), което я превръща в 
първата в страната излож-
ба, която популяризира из-
куството до полунощ. 

„В Бургас се чувствам 

себе си, аз се влюбих в то-
зи град, затова и открива-
нето на тези две знакови 
изложби, на които съм ку-
ратор – Dangerous Beauty 
(„Опасна красота“) и 347 
Suite, най-голямата серия 
от офорти на Пикасо с от-
криване на 14 юли в КЦ 
„Морско казино”, не е слу-
чайно. Моята цел е да про-
буждам съзнанието на хо-
рата тук, да разпространя 
изкуството сред младите. 
Пикасо е всеизвестен ге-
ний. Dangerous Beauty 
представя творбите на над 
30 талантливи жени и се 
получава истинско култур-
но танго”, сподели извест-
ният меценат и куратор 
Стефан Стоянов по време 
на среща с медиите в мор-
ския град и подчерта под-
крепата, получена от кмета 
на Бургас Димитър Нико-
лов.

Експозицията бе открита 
официално на 12 юли, от 
19.00 часа, а входът е сво-
боден.

„От тази година Община 
Бургас стартира нов меха-
низъм, който разшири кул-
турното съдържание на съ-

битията. Тази изложба е 
една от проявите, финан-
сирани по този начин”, ка-
за Диана Саватева - за-
местник-кмет „Култура, ту-
ризъм и спорт” в Община 
Бургас.

Сред експонираните 
творби са тези на извест-
ните авторки Тамара де 
Лемпика, Марина Абрамо-
вич и Айдан Салахова.

На срещата присъстваха 
още Рамина Салдахан, с 
която Стефан Стоянов се 
запознава на Венециан-
ското биенале, където са 
изложени нейни творби. Тя 
гостува за първи път в Бъл-
гария и сподели, че е вдъ-
хновена от хората и култу-
рата на Бургас.

„Темата "Опасната кра-
сота" символизира нещо, 
което привлича, но първо 
трябва да имаш смелост да 
му се отдадеш”, сподели 
още Рамина Салдахан. За-
едно с нея бе Вероника 
Михалева, 24-годишната ху-
дожничка е най-младият 
автор, който участва със 
свои творби в Dangerous 
Beauty („Опасна красота“).

Dangerous Beauty 

(Revisited) е изложба, със-
тавена от жени художници. 
Произведенията на 31 тво-
рци, сред които са светов-
ноизвестните Тамара де 
Лемпика, Габриела фон 
Хабсбург, Марина Абрамо-
вич, Айдан Салахова, Хе-
дър Бенет, Анжелика Крин-
цингер и др., както и твор-
бите на 10 българки, ще мо-
гат да бъдат видени от бур-
гаската публика в периода 
от 12 юли до 31 август 2022 
г. Експозицията е подреде-
на в Културно-образовате-
лен център за съвременно 
изкуство и Библиотека, гр. 
Бургас. Куратор е между-
народният арт дилър Сте-
фан Стоянов, който пред-
ставлява известни творци 
като шейха на Бахрейн Ра-
шид ал Халифа, АйданСа-
лакова, Зураб Церетели и 
др.

„За първи път в България 
ще бъдат показани творби 
на световноизвестни авто-
ри като Марина Абрамо-
вич, Рамина Салдахан, 
Аайдан Салахова и Тамара 
де Лемпика. Това са из-
ключително провокативни 
творци, чиито произведе-

ния винаги фокусират об-
ществения интерес. Гаран-
тирам, че творбите на оста-
налите участнички в експо-
зицията ще са също толко-
ва любопитни, още повече, 
че това е изложба, в която 
българските творци също 
заемат централно място. 
Бургаската публика ще ви-
ди произведенията на Бо-
ряна Петрова, Росица Ге-
цова, Миряна Тодорова, 
Мариела Гемишева, Искра 
Благоева, Ния Пушкарова 
и др. – все талантливи ав-
тори, чието творчество за-
служава да е в центъра на 
международното изкуство 
това лято. Причината отно-
во да избера Бургас, за да 
покажа световното изку-
ство е, че скулптурите на 
Габриела фон Хабсбург, на-
следницата на последния 
австрийски император, ко-
ито показахме пред бурга-
ската публика миналата го-
дина, направиха истински 
фурор“, разказа кураторът 
на DangerousBeauty 
(Revisited) Стефан Стоянов 
по време на презентацията 
на различните автори и 
творци в пространствата 

на Центъра.
Чрез видео инсталации, 

снимки, скулптури, живо-
писни платна експозиция-
та DangerousBeauty 
(Revisited) ще покаже как 
жената творец може да ма-
нипулира и съблазнява, да 
се заиграва с обществени-
те нагласи и да използва 
енергията на феминизма, 
за да постигне целите си. 
Жените творци са спокой-
ни и обрани, но грациозно 
и поетично захвърлят око-
вите, като същевременно 
не позволяват битките им 
да бъдат премълчавани. Те 
творят главно чрез своето 
минало, за да покажат с 
лекота бъдещето и са бла-
годарни за напредъка на 
феминизма, като с готов-
ност актуализират негова-
та изразност.

Изложбата Dangerous 
Beauty (Revisited), органи-
зирана от PublicArt 
Foundation и ArtAgency, се 
стреми да се помири с не-
примиримото като отхвър-
ля черното и бялото, и уве-
ковечава сивото, което 
всъщност е разковничето 
на пълноцветния живот.

Стра ни ца 6 15-18 юли 2022

КултурА
Чф

Известен меценат и куратор  
представи най-мащабната изложба  
на съвременно изкуство в Бургас

Продрум ДиМОВ

Така почувствах новия сборник 
от разкази на Мина Кръстева от 
Бургас – „Призрачните къщи”, 
предложени съвсем наскоро на 
читателите от Бургаската издател-
ска къща „Знаци”. Авторката е по-
зната на читателските ни и литера-
турни среди с книгата „Градежът“ 
– романизирана биография за въз-
рожденския майстор Колю Фиче-
то, стихосбирките „Спомен с мо-
ре”, „В пустинята на света”, „Слън-
це в косите” и други издания.

В творческата сфера на разказа 
тя обаче навлиза, при това под-
чертано професионално, след ка-
то преди няколко години дебютира 
в този жанр успешно със сборника 
си „В ъгъла на кафене „Риалити”. В 
него писателката ни пренасяше в 
новата нравствена атмосфера и 
градовете ни след нахлуването на 
така наречените демократични 
промени. Докато в новото си за-
главие Мина Кръстева ни връща 
към нестихващите й спомени от 
детството и младите си години в 
родното село.

Съдържанието на книгата се 
състои от къси, но интересни, ин-
тригуващи текстове, съдържащи 
писма до „мило въображаемо 

братче”. Този подход наистина се 
оказва атрактивен и увлича чита-
теля, потапяйки го в изненадващи 
случки и събития от селския бит. 
Където и да ни отведе, ни среща 
с колоритни герои от селското 
всекидневие, дишащо обичайния 
си битов въздух. Още в началото 
писателката ни довежда случай-
но в „Бръснарницата”, където се 
бистри политиката и коментират 
селските клюки. В центъра на 
оживените приказки е домаки-
нът, селският бръснар Деко, кой-
то с наслада слуша насядалите 
си клиенти, чакащи своя ред. Въз-
кресяват се спомени от Европей-
ската война, чуват се хвалби за 
геройски подвизи. А като се чуе, 
че някой прехвърлил плета на 
комшийката, всички прихват в 
смях. Човекът с бръснача, ухилен 
до уши, усмихнат, се къпе в удо-
влетворение, допадат му приказ-
ките, но и той не млъква. Селски 
истории, които не слизат от хор-
ските уста. Преживелиците в 
бръснарницата са само част от 
характерното битие. За съжале-
ние, споделя в разказа си автор-
ката, днес няма и помен от няко-
гашната бръснарница, наоколо 
цари пустош и безмълвие. Няма 
го зеленчуковия магазин, желе-
зарският също е спуснал отколе 
кепенци. Няма ги и някогашните 
весели хорица, увлечени в слад-
ки приказки, напомнящи сладко-
думните „нашенци” – шегобийци 
на Чудомир. Безпощадната жи-
тейска мъгла на новото демокра-
тично време е заселила всичко 
отвъд. Затова и разказът на писа-
телката се задъхва от неудържи-
ма болка и печал.

Редят се спомените, които на-
хлуват като свежа напориста струя 
в душата на разказвачката, носе-
щи скъпия полъх на красиви пре-
живявания, оживели в късите по-
вествования, а сега безмилостно 
потискани от ужасното безлюдие 
и коварно запустение. Накъдето и 
да погледнеш, буренясали улици 
пустеят, дворове, обитавани само 
от бурени и змии, „призрачни къ-
щи”, потънали в руини, изоставе-

ни, немеят безпомощни, жадни за 
грижи и отдавна безвъзвратно на-
пуснал ги живот.

Всяка разходка из осиротелите 
улици, промъкващи се покрай ум-
рели къщи, страшно потиска и гне-
ти. Минава натъжена и към „Кръч-
мата”, която за жалост я посреща 
негостолюбиво, с врата, захапала 
здрав катинар и забравила отколе 
да се отваря. А „аратлиците”, кои-
то й гостуваха, унесени в шумни 
наздравици, са се преселили на 
оня свят. Няма го и Гошето, който 
кому ли не е помагал в селото и 
цял живот се е раздавал за други-
те. Но съдба. 

Мина Кръстева ни прави съпри-
частни и на някои все пак приятни 
преживелици. В разказа „Учили-
щето”. Пред погледа на някогаш-
ното малко момиченце, винаги 
прилежно и старателно, често въз-
кръсва образът на любимата им 
учителка Стоянка. Обикновено е 
строга с децата, понякога даже 
подръпва и ушите на непослушни-
те, но пък в замяна е грижовна, 
обича ги искрено и трепери за въз-
питанието и учението на своите 
възпитаници. Авторката с вълне-
ние си спомня как учителката им 
често ги е повеждала на излет до 
близкия Бакаджик, който щедро 
дарявал със свеж простор и чист 
въздух гласовитите ободрени мал-
ки палавници.

Изключително ведра атмосфера 
витае и в разказа й „Събор”. Една 
драгоценна традиция на родното й 
място, привличала задружни пре-
живявания и мнозина от околните 
села, стичащи се да се видят и по-
веселят с близки, роднини и прия-
тели. В това шумно стълпотворе-
ние, плувнало в безразборна гъл-
чавица, децата се мушкат и играят 
в сладък захлас, а моми и ергени 
търсят скришно място, за да се це-
луват и насладят на романтичната 
си младост. Не по-малко е инте-
ресно и за възрастните, сърдечно 
се здрависват стари аркадаши, за-
червени като ябълка, възбудени от 
ненадейни срещи. Скоро се озова-
ват на маса, за да му ударят по ед-
на хаплива гроздовица и да си чу-

кнат от апетитното домашно вино. 
Наоколо кънти напориста музика, 
вият се кръшни хора. Народът, от-
къснал се от ежедневните грижи и 
неволи, намира отдушник, за да 
усети поне малко празник за ду-
шата. За съжаление, днес мегда-
нът пустее изоставен от своя насъ-
щен свят.

С нескрит пиетет авторката раз-
казва на своето братче и за мили-
те си спомени, когато добрият й 
дядо я качвал на колата и отвеж-
дал на гроздобер. Още й сладни 
вкусното грозде, откъснато напра-
во от лозата. Ами как да забрави 
резливата шира от смачканото 
грозде в кацата, където скоро ки-
пва и узрява в чудно вино.

Допускам, че писателката е по-
чувствала прекомерното присъст-
вие на минорното настроение в 
някои творби и съзнателно е вклю-
чила в сборника си и немалко 
творби с мажорна обагреност, ка-
то често прибягва до случки, наси-
тени с естествен хумор. Такъв до-
бронамерен емоционален привкус 
ни облъхва, когато се докоснем и 
общуваме с приятните й герои в 
разказите „Цигански мераци”, 
„Шмекерлъци”, „Калайджии” и др. 
И за отбелязване е, че тя осмива 
добродушно смешното и нравстве-
но неприемливото в поведението 
на своя персонаж, без да го жили 
злобно и наскърбява. Сроден твор-
чески подход битува в творчество-
то и на Михалаки Георгиев, Алеко 
Константинов, Елин Пелин и други 
големи майстори на изящната ни 
словесност.

Пътувайки из този колоритен 
своеобразен народопсихологиче-
ски сборник, някои критици при-
бързано ни внушават, че в произ-
ведението натежава етнография-
та. Може би за такъв извод нами-
рат основания от българската 
сватба на английската двойка в 
селото и невероятната битова пъ-
строта на съборяните или най-вече 
от разкошните шарени черги на 
„чинка Райковица”, чиито сръчни 
ръце тъкат на домашния стан тези 
яркоцветни български постелки.

Всъщност, заставайки пред бе-

лия лист, Мина Кръстева пристъп-
ва с изключителна творческа отго-
ворност, за да ни върне и въведе в 
един, макар и изчезващ вече свят, 
толкова скъп на сърцето й. Но 
всичко е продиктувано от много 
любов. Тази нейна неизчерпаема 
обич към героите й струи даже и в 
комичното поведение на селския 
поп, който впряга всичката си хи-
трост и успява да залови на мес-
топрестъплението крадливата ба-
ба с кокошките, от която е пропла-
кало цялото село. 

„Призрачните къщи” на Мина 
Кръстева е едно твърде успешно 
актуално четиво, по чиито худо-
жествено-естетически достойн-
ства съвременната критика все 
още не се е произнесла.

Намирам за неоправдано да се 
премълчават умението на авторка-
та да извайва релефно и пълно-
ценно художествените образи, ко-
ито ни впечатляват със сполучли-
вото им изграждане. За това ес-
тествено й помага солидното по-
знаване на отразяваната действи-
телност, като разкрива чисто себе 
си и целия персонаж. Инак как би 
ни предложила такава блестяща 
авторова езикова характеристика 
на героите. Към този художествен 
похват не може да не прибавим и 
много убедителната речева харак-
теристика и чрез диалозите. Ези-
кът на действащите лица, макар и 
тук-там е пренаситен с диалекти-
зми, звучи лексикално силен, из-
виращ като топла струя от благо-
датния словесен оазис на чистата, 
неподправена народна приказка и 
показва удивителен усет къде и ко-
га да вмъкне потребния диалектен 
изказ.

А това е едно от големите дос-
тойнства на предложената ни ве-
ликолепна образна система. Да не 
говорим за парещата горест и 
страдание от безпрецедентния 
ужасен залез на един скъп свят, 
който изчезва безнаказано от 
престъпното бездушие на днешно-
то ни време. Именно това опреде-
ля крещящата актуалност и значи-
мост на този силен литературно-
художествен факт.

Болезнени носталгични странициРЕЦЕНЗИЯ



След пандемията много са 
през това лято големите със-
тезания за клуба по спорт-
на акробатика "Орел" - Ай-
тос. Първото сериозно пре-
дизвикателство беше Дър-
жавният индивидуален шам-
пионат по спортна акробати-
ка за "малката" възрастовата 
група в Многофункционалния 
спортен комплекс „Владислав 
Варненчик“ гр. Варна. Участ-
ваха 18 клуба от цялата стра-
на с общо 330 участници на 
възраст от 6 до 14 години. В 
Сливен пък беше Държавни-
ят индивидуален шампионат 
за възрастовата група 9-16 го-
дини. Талантливите състезате-
ли на "Орел" участваха успеш-
но и в Международния турнир 
в Бургас.

Клубът по спортна акроба-
тика "Орел" - Айтос доказа ви-
соката си класа първо с блес-
тящо представяне на мъж-
ката двойка Антон Станчев - 
Янко Киров, с треньор Мар-
тин Бенов. Традиционно сил-
ната айтоска двойка този път 
буквално смаза конкуренция-
та. Антон и Янко не само ста-
наха републикански шампи-
они и категорично заслужиха 
първото място и трите злат-
ни медала. Те получиха най-
високата оценка в спортна-
та акробатика - да бъдат част 
от разширения състав на на-
ционалния отбор на България 
за Европейското първенство 
през 2023 г., което ще се про-
веде във Варна. "Честта да са 
в националния отбор за Евро-
пейското имат само най-до-
брите български състезатели 
по спортна акробатика. Ан-
тон и Янко напълно заслуже-
но бяха на върха във Варна и 
получиха това признание", ко-
ментира лаконично треньорът 
Бенов.

При участието на общо 22 
тройки жени на Шампионата 
във Варна, възраст 6-12 годи-
ни, трите прекрасни айтоски 
момичета Алекса Звездано-
ва, Валентина Станчева, Юз-
лем Мюмюн постигнаха из-
ключително добро класиране 
- VІ място. Сред още по-голя-
ма конкуренция - 36 вида, жен-
ската двойка Никол Миткова - 
Валерия Миткова заслужи тре-
тото място, а двойката Анита 
Никифорова и Памела Курда-

лийска се нареди на 10-о мяс-
то. Другата ни женска двойка 
Емине Юсуф, Христиана Ще-
рева - 6-12 години, се нареди 
веднага след тях, на ХІ място.

Във възрастовата група 8-14 
години, в спор между 15 вида, 
V позиция зае женската трой-
ка Зерин Аптула - Дефие Тахи-
рова - Ивайла Момчилова. VІ 
място беше запазено за трите 
ни момичета Невена Хаджиз-
латева - Николина Стоянова - 
Стелияна Иванова. Женската 
двойка на "Орел" Карина Цане-
ва - Ивайла Стоянова успя да 
се пребори за Х място. 

"Отборът е във форма, до-
волна съм от представянето 
на нашите момичета. Имат по-
тенциал и успешно го разви-
ват", коментира и треньорът 
Катя Цанева.

Второ място и сребърни ме-

дали при "голямата" възрасто-
ва група на Държавния инди-
видуален шампионат в Сли-
вен също е безспорен успех за 
КСА "Орел" – Айтос. Женска-
та двойка Данислава Николо-
ва - Ивелина Борисова, която 
е интегриран вид - КСА "Неф-
тохимик 2011" и КС "Орел" - Ай-
тос, възраст 9-16 г. беше сред 
фаворитите на първенството 
и заслужено спечели второто 
място, сребърните медали и 
вицешампионската титла.

И на престижния Междуна-
роден турнир в Бургас мъжка-
та двойка Антон Станчев, Янко 
Киров не отстъпи първото мяс-
то. Тройката Зерин Ахмедова 
- Ивайла Момчилова - Дефне 
Тахирова се представи отлич-
но и зае второ място. А "малка-
та" тройка жени Емине Хамза - 
Стелияна Иванова - Христиана 

Щерева се пребори за петото 
място в крайното класиране. 
При 8-14-годишните, Алекса 
Звезданова, Юзлем Мюмюн и 
Валентина Станчева завърши-
ха състезанието на 7-мо мяс-
то. В същата възрастова група 
женската двойка Ивайла Стоя-
нова - Карина Цанева получи 
шести резултат.

След две години на строги 
мерки отборите на КСА "Орел" 

- Айтос са готови за актив-
на състезателна дейност и за 
участие в национални и меж-
дународни турнири, категорич-
ни са треньорите. През това 
лято и Община Айтос се по-
грижи да тренират в отлични 
условия. По общински проект 
основно се реновира Спортна-
та зала на стадион "Крум Дел-
чев", в която се водят трени-
ровките на клуба. Наесен ай-

тоските акробати не само ще 
водят тренировките си в обно-
вената зала, но и ще могат да 
домакинстват общински, об-
ластни, регионални и нацио-
нални състезания.

Чрез НП, КСА “Орел” - Ай-
тос изказва огромна благодар-
ност към Николай Ташев, Фир-
ма “Дънак-83” за финансовата 
подкрепа.

НП
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Златната мъжка двойка на КСА „Орел“ - Айтос  
в националния отбор за Европейското през 2023

Антон Станчев - Янко Киров с шампионска 
титла и три златни медала

С треньорите Катя Цанева и Мартин Бенов

Айтоските грации сред най-добрите в спортната акробатика и в Бургас

Златните момчета Антон и Янко
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Преди 26 години, през 1996 
г., Негово Високопреосвещен-
ство Сливенският митрополит 
Иоаникий пристигна в Айтос 
по специален повод - да въдво-
ри новоназначения енорийски 
свещеник о. Ромил Негозов. 
Тогава 24-годишният свещеник 
не познаваше и един айтоски 
гражданин, и вероятно, беше 
само минавал край Айтос. С 
годините трябваше да прео-
долява предизвикателствата 
на трудния преход. Да служи 
самоотвержено на православ-
ната вяра и да бъде пастир на 
една общност, още недолеку-
вана от атеизма на времето 
преди промените, случили се 
само преди 6-7 години...

Отец Ромил Негозов блес-
тящо изпълни мисията си 
на духовен водач на мест-
ната християнска общност. 
Заради 26-годишната вярна 
служба, айтозлии произна-
сят името на вече покойния 
свещеник с уважение, рес-
пект, обич... 

26 години по-късно, с бла-
гословението на Негово Ви-
сокопреосвещенство Сли-
венски митрополит Иоани-
кий, Негово Преосвещен-
ство Агатополски епископ 
Йеротей въдвори новоназ-
начения енорийски свеще-
ник, 23-годишния о. Ромил 
Георгиев. 

О. Ромил (Георгиев) поис-
кал от съвсем млад да след-
ва пътя на свещеничество-
то. Като племенник, със си-
гурност е имал за пример о. 
Ромил Негозов. Тръгнал по 
пътя на вярата, без дори да 

подозира, че ще го отведе 
в храм "Св. Димитър" в Ай-
тос, за да продължи делото 
на своя родственик.

С огромна радост и тър-
жественост беше посрещ-
нат в Айтос новият свеще-

ник. В храма се възцари не-
обикновена атмосфера на 
силно вълнение и на духов-
на радост. И на преклонение 
пред паметта на о. Ромил 
Негозов. Сякаш по неведом 
начин и той присъстваше на 

богослужението...
В Айтос името Ромил от-

варя врати на признание и 
доверие, но свещеник Ро-
мил Георгиев иска да започ-
не свещенослуженето "от ну-
лата". Влиза в храма с готов-

ност да търси своите контак-
ти с миряните, чрез своето 
слово и своите дела. "Пър-
вото чувство, което ме зав-
ладя е именно слизането на 
волята на Светия дух, когато 
е Петдесетница на Светите 
апостоли, както при Свето-
то ми ръкоположение. Това 
усетих и сега - една трепет, 
една любов, едно желание 
и борба", призна о. Ромил 
пред НП, веднага след тър-
жествената служба.

Интелигентен, скромен и 
чувствителен, младият све-
щеник отлично съзнава кол-
ко е тежък товара, който по-
ема. "Осъзнавам го, разби-
ра се. Както казах и на про-
поведта - нелека е моята за-
дача и нелек е моят кръст, 
но с помощта на миряните 
и на Настоятелството ще се 
борим заедно. Защото све-
щеникът, ако отива на война 
сам, той няма как да победи. 
Като в притчата за пръчи-
ците - ако са много повече, 
няма как да се счупят..."

"Въдворяването е голям 
празник, изпълнено с много 
надежда. Надежда за всич-
ки християни за енорийския 
живот, който ще бъде възоб-
новен. И всички заедно да се 
трудим на Божията нива. Бог 
да дава сили, крепост и вяра 
на всички" каза в словото си 
в храма, епископ Йеротей. По 
думите му, свещеник Ромил 
"трябва да работи, трябва да 
отговори на надеждите и вя-
рата, трябва да спечели сър-
цата на всички в Айтос".

НП

Агатополски епископ Йеротей в Айтос: Въдворяването  
е празник с много надежда за християните

2009 г., на Димитровден - иконом Ромил Негозов
2022 г. - енорийски свещеник Ромил Георгиев

Снимка: Добрин Велев

Енорийският 
живот ще бъде 
възобновен

"Новоръкоположеният 
свещеник Ромил Георгиев, 
когото намираме за дос-
тоен за тежка и отговорна 
служба, обича и познава 
църковната служба, и вяр-
ваме, че като служи редов-
но във Вашия храм, вие ще 
привикнете още по-редов-
но да го посещавате. И там 
да славите Бога според пре-
красния чин на православ-
ното богослужение, за да 
му благодарите и да го мо-
лите за здраве, мир и ду-
шевно спасение. Свещени-
кът ще Ви проповядва Бо-
жествените истини от Све-
тото Евангелие. Ще пропо-
вядва мир и любов, ще се 
моли за Вас в Божия храм, 
не само заедно с вас, но и 
тогава, когато не сте в със-
тояние да отправите обща 
молитва. И ще ви преподава 
Божията благодат и благо-
словени Светите тайнства.

За да изпълнява добре 
своите задължения и за да 
може да върши своята от-
говорна работа с радост, а 
не с въздишки, свещеникът 
има нужда от Вашата пре-
дана обич и готовност да 
го слушате, като ви пропо-
вядва словото Божие. Ние 
го изпращаме при Вас като 
Ваш духовен отец и настав-
ник. Внимателно слушай-
те пастенските му настав-
ления, отправени било то 
към Вас, от църква или по 
домовете Ви. Нека словото 
Божие, чуто от Вас в църк-
ва, от Вашия духовен пас-
тир падне като благо семе 
на добра почва във Ваши-
те сърца и да даде обилен 
плод. Не забравяйте това, 
което сте чули в църква, да 
предадете на всички в се-
мейството Ви. За да бъде 
всеки Ваш дом малка хрис-
тиянска църква. Свещени-

кът освен тези свои задъл-
жения, и като общественик 
ще има грижата да вървят 
гладко всички обществе-
ни начинания в енорията 
Ви като настоява, щото с 
мир и любов да се изглаж-
дат всички недоразумения. 
Да няма разделения и бор-
би, а всички единодушно 
да се надпреварват кой да 
бъде не само изпълнителен 
християнин, но и по-добър 
изпълнителен гражданин 
на държавата. Вашата обич 
към светата православна 
вяра и към родната църква, 
нека се прояви и към слу-
жителя на тази църква, но-
воръкоположения Ваш све-
щеник, който има толкова 
много задължения и тежки 
отговорности. Вие трябва 

да употребявате в църква и 
за частните Ви богослужеб-
ни потреби само църковни 
свещи, от които да се съ-
бират средства за издръж-
ка и за задоволяване нуж-
дите на църквата.

С тези кратки думи като 
Ви препоръчваме новия 
свещеник, молим се, пода-
теля Бога, да му дава сили, 
да върши успешно своята 
трудна работа сред Вас. А 
на всички Вас нека Бог дава 
здраве, взаимна обич и съ-
гласие. Нека Бог да благо-
слови семействата Ви, рода 
Ви и всяко добро и народно 
полезно начинание. Амин!“

Негово Високопреосве-
щенство Сливенски мит-
рополит Иоаникий

Ваше Преосвещенство, 
Ваши архимандриства, ие-
рейства, иподякони, ис-
кам да благодаря на Него-
во Високопреосвещенство  
Г-н г-н Йоаникий, на Вас, 
Ваши Преосвещенства 
Агатополски епископ Йе-
ротей за ръкоположение-
то ми в тази епархия, за не-
лекия кръст, който поемам. 
Благодарение на всички 
вас. Искам да благодаря 
на настоятелите, да благо-
даря на певците, на всич-
ки миряни, които идвате 

тук. Защото ако нямаме пе-
вци, нито миряни, то тога-
ва няма да има и богослу-
жение. Защото двама или 
трима събрани в Господно-
то име, там е и той. 

Ваше Преосвещенство, 
може да предадете на Не-
гово Високопреосвещен-
ство моите благодарности, 
че именно мен е изпратил 
тук, в тази енория и да пое-
ма този кръст, в който вяр-
вам, че с помощта на всич-
ки миряни от този храм, по 
всички села, ние ще бъдем 

за пример на енория в Сли-
венска епархия. 

Искам да кажа едно мал-
ко нещо, че в храма аз не 
съм по наследство заради 
отец Ромил. Свещеник, кой-
то се избира тук, в църква-
та, е по негово название, 
по негова молба на Висо-
копреосвещение, наш Мит-
рополит Йоаникий. Никой 
в църквата не е по наслед-
ство, за никой в църквата 
нищо не е негово да го има 
като бащиния. 

В църквата нашият корм-
чия е сам Господ Иисус 
Христос. Така братя и сес-
три, искам да пожелая на 
всички Вас да се борим и 
да бъдем пример за цяла-
та наша Света епархия, и за 
другите епархии. И чрез по-
мощта на Негово Преосве-
щенство Агатополски епис-
коп Иеротей да има служ-
би на наши храмови праз-
ници и да знае, че винаги е 
добре дошъл в нашата ено-
рия. Че ние всички от енори-
ята приветстваме да имаме 
богослужения с епископ, и 
нещо, което да е засвиде-
телствано на това, искам да 
ви връча от всички миряни, 
които са събрали със свои-
те ръце един букет и също 
така да ви връчим една ико-
на, която е на „Тайната ве-
черя“. Защото Вие прео-
бразявате Господ Иисус 
Христос по време на Све-
тата литургия и на всички 
служби. Това е малък дар 
от нашето сърце, събра-
но от всички миряни в тази 
църква. И се надявам, че ви-
наги ще ни подкрепяте и ще 
се молите за нас. 

На многая и благая лета! 

Намираме новоръкоположения свещеник 
за достоен за тежка и отговорна служба

Негово Преосвещенство Агатополски епископ 
Йеротей чете посланието на Владиката към хрис-
òияниòе оò еноðияòа.

Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит 
Иоаникий с послание към християнската общност,  

по повод въдворяването на енорийски свещеник о. Ромил

Никой в църквата не е по 
наследство и нищо не е негово 

да го има като бащиния...

Новият Предстоятел на храм „Св. вмчк. Димитрий 
Солунски“ йерей Ромил Георгиев: 

Енорийски свещеник Ромил



От началото на юли в Ай-
тос започва сезонът на се-
мейното обвързване. Мест-
ни двойки и работещи в чуж-
бина все по-често си казват 
заветното "да" в Ритуалната 
зала на Община Айтос. Бу-
мът на бракосъчетанията те-
първа предстои, прогнози-
рат общинските служители, 

свързани с ритуала по под-
писването.

99 граждански брака са 
сключени в Ритуалната зала 
на Общината от началото 
на годината до 8 юли, сочи 
статистиката на общинския 
отдел ГРАО. Пресъставени 
са 29 броя свидетелства на 
двойки, бракосъчетали се 

зад граница. По закон, пре-
съставянето на акта за брак 
става по постоянен адрес на 
съпруга, което означава, че 
до момента 29 айтоски мъже 
са се венчали в чужбина. 

Само през м. юни т.г. са 
сключени 14 брака, 8 са пре-
съставените - на младожен-
ци, решили да се подпишат 

зад граница. Очакванията 
са, и тази година немалко 
"ваканционни" двойки, за-
върнали се в родния град и 
селата наоколо, да пожела-
ят да чуят Менделсон.

От началото на 2022 г. в от-
дел ГРАО са съставени 122 
смъртни акта, 12 са пресъс-
тавените актове за гражда-
ни от общината, починали 
в чужбина. Пресъставянето 

на акта за смърт е по посто-
янен адрес на починалия, 
обясняват още от админи-
страцията.

Най-много – 80, са пресъс-
тавените актове за ражда-
нето на деца, с майки, кои-
то имат постоянен адрес в 
община Айтос, но са родили 
рожбите си в чужбина. Пове-
чето от бебетата са изплака-
ли в Турция, Испания, Гър-

ция, Германия, Дания, нау-
чи още НП.

Общият брой на родени-
те от началото на година-
та айтоски бебета не може 
да бъде фиксиран, защо-
то от 2009 г., след закрива-
не на Родилно отделение 
на МБАЛ-Айтос, младите 
майки раждат в областни-
те градове.

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 
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80 айтоски бебета родени в чужбина от началото на 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

ЗП Айлин Сабри Хюсеин обявява инвестиционно на-
мерение "Отглеждане на трайни насаждения -  череши, 
в местност Дълбача, с. Карагеоргиево, община Айтос, 
на площ от 4261 кв.м.

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-изборно 
събрание  на 13.08.2022г./ събота /от 9 часа при след-
ния дневен ред:

1. Отчет и доклад за дейността на дружеството
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.
7. Събранието ще се проведе в клуба на Община Ай-

тос 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

ОБЯВА
ТЕЛ. 0894664003 АЙТОС - ЛЕНА, ПРОДАВА ПИАНО 

"KOMITAS", НАСТРОЕНО, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 
ЦЕНА 500 ЛВ.

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 разполо-
жение на местната общност в Центъра за Административно обслужване на Общи-
на 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

Съпрузи пострадаха 
на пешеходна 
пътека в центъра

Съпрузи от Айтос бяха 
настанени в УМБАЛ-Бур-
гас, след като бяха блъс-
нати от автомобил на пе-
шеходна пътека в центъра 
на града, съобщиха от ОД-
МВР-Бургас.

Злополуката се случила 
на 3 юли, около 19:00 часа, 
на кръстовището между 
улиците „Паскал Янаки-
ев“ и „Станционна“. 39-
годишен местен шофьор 
управлявал „Дачия Сан-
деро“, когато отнел пре-
димството на пресича-
щото на пешеходна пъте-
ка семейство. Пострада-
ли са и двамата. В резул-
тат на удара 48-годишният 
мъж е с фрактура и лукса-
ция на лявата ключица, а 
45-годишната му съпруга 
е с фрактура на дясната 
раменна става. И двама-
та бяха настанени в отде-
ление „Ортопедия“ в бур-
гаската болница. 

Днес е последният 
срок за записване 

на кандидат-
гимназистите, 

приети на първо 
класиране

До 15 юли 2022 г. (пе-
тък) е срокът за записва-
нето на учениците в гим-
назиите след първото кла-
сиране. В същия срок се 
подават заявленията за 
участие във втори етап на 
класиране - за тези, които 
не са доволни от първия 
етап. Заявленията се по-
дават в училището, в кое-
то вече са приети.

За девета поредна година мал-
ките ученици на СУ "Христо Бо-
тев" - Айтос мериха сили и ма-
тематически талант на Между-
народния финал на ,,Математи-
ка без граници" в гр. Несебър. И 
за поредна година се представи-
ха отлично.

Две бронзови отличия за Ай-
тос спечелиха Лара Емрах Елмас 
от 1"в" клас и Христо Божидаров 
Дикиджиев от 2 "а" клас. А отбо-
рът от второкласници - Мелек 
Сандова - 2 "а" кл., Илияна Геор-
гиева – 2 "б" кл., Кристина Куше-
ва - 2 „в" кл. доказа, че има сили 
и знания да пребори и най-сери-
озната конкуренция. Поздравле-
ния за достойното си представя-
не получиха и математиците Кон-
стантин Петров Сотиров от 2 "в" 
клас и Явор Мирославов Недел-
чев от 4 "а" кл.

"Благодарим ви за отговорност-
та и желанието да доказвате, че 
сте най-добрите! Весело лято и 
безброй безгрижни дни и игри!" е 
пожеланието на директора на СУ 
"Христо Ботев" Пенка Кирязова 
към успешните математици. 

НП

През юли започна сезонът на сватбите

Пореден успех на 
малките математици

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селско-
стопанската реколта, Община Айтос уведомява земеделските сто-
пани на територията на общината да бъдат особено внимателни 
при използването на високогабаритна техника (комбайни, силаж-
ни комбайни, трактори, косачки и др.), както и да запознаят ра-
ботниците и служителите си с опасностите при работа в близост 
до електропроводи високо напрежение.

При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, 
лицата извършващи селскостопански дейности в района на елек-
тропроводите незабавно да преустановят работа и да потърсят съ-
действие на следните телефони:

0885 90 40 33 – инж. Пламен Николов – р-л сектор ЕПВН МЕР 
Бургас

056/ 851 741 – централа МЕР Бургас

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Забранява се нерегламентираното изхвърляне на 
строителни отпадъци в контейнерите за битови отпа-
дъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, 
дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби. 
По Закона за управление на отпадъците - паричната 
санкция е от 300 до 4000 лв.

Всеки гражданин на територията на общината, 
желаещ да депонира строителни отпадъци, тряб-
ва да подаде заявление до кмета на община Айтос 

и да получи Разрешение от кмета на община Айтос 
за извозването на строителния отпадък до съответ-
ната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите, в сградата на Община Айтос 
или чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – старши екс-
перт, Дирекция ТСУРР, Община Айтос, стая №6, тел. 
0897992321

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
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В разгара на лятото, по обяд 
на 13 юли, на кооперативния 
пазар в Айтос има десетина 
души, които оглеждат стока-
та. Опитваме се да разберем 
дали жегата, или цените са про-
гонили клиентелата. Търговци-
те скучаят, някои хапват. Явно 
им липсва внимание, затова с 
интерес ни посрещат на вся-
ка сергия.

Иначе, изборът е голям - за-
сичаме поне 5-6 цени на черве-
ните домати - от 80 ст., до 3.00 
лв. за килограм. За който и вид 
да попиташ, отговорът е, че са 
български. И розови има в из-
обилие, най-евтините са по 3.00 
лв./кг, най-скъпите, които от-
крихме - по 4.00 лв./кг. За смет-
ка на това, краставиците са 
леко поевтинели - продават ги 
по левче за килограм, най-све-
жите и представителни се тър-
гуват по 2.00 лв./кг.

За миш-маш на айтозлии им е 
рано. Лятното блюдо ще им из-
лезе десетина лева, със зелен-
чуците плюс сиренето. За кило-
грам хубав зелен пипер трябва 
да приготвят 3.50 лв., може да 
се намери и по-увехнал, за по 
2.70. И червеният пипер още 
не се харчи за пикантна сала-
та, заради цената от 4.00 лв. Не 
пада и стойността на зеления 
боб - варира от 3.00 до 3.50 лв./
кг. И патладжанът държи съща-
та цена поне от месец. 

Тиквичките са най-вървежни 
с цена от 50 ст. до 1.20 лв./кг. 
Зелето се търгува по левче, су-

ровата царевица за варене е по 
1.20 лв/кг. Старият лук е от лев 
и 60 до 2.00 лв./кг, връзка зелен 
лук върви по 1.20 лв.

И сезонните плодове пла-
шат със стойности. Най-евти-
ното грозде е 5.00 лв./кг. На 
повечето щандове се търгува 
по 7 лв./кг. Прасковите са по 
4.00 лв., крушите - по 3.50 лв. 
- 4.00 лв. 

Кайсиите са на изчезване, но 
не падат под 2.50 лв./кг. Тук-там 
още се намират и череши за по 
3.00 лв. Пъпешите в областния 
град се продават по 1.20 - 1.40 
лв./кг,, в Айтос държат цена 1.80 
- 2.00 лв./кг. Появиха се и сини 
сливи, за 2.00 лв. килото.

Дините от Любимец проме-
нят цената си не за дни, а за 

часове. От 90 ст./кг до 70 ст. 
падна цената им само за един 
следобед. По-евтините се тър-
гуваха за 68 ст./кг, но интере-
сът към тях е значително по-ма-
лък - за ден цената им се сри-
на на 49 ст. 

Търговците ни канят да опи-
таме от кайсиите и сливите с 
надежда, че щайгите им ще ол-
екнат с някой друг килограм. А 
производител на домати ни из-
праща с оптимистична прогно-
за "Има време, и пиперът ще 
падне наполовина, и гроздето 
ще е по лев-два". Според него, 
кооперативният пазар остава 
най-евтин, защото "два розови 
домата в магазина ще ти стру-
ват пет-шест лева".

НП

Изобилие от стока и цени на 
кооперативния пазар през юли

Трудно, но продължаваме. Това 
беше лаконичният отговор на Ини-
циативния комитет в с. Дрянковец 
на въпроса на НП, докъде стигна ра-
ботата по храма "Св. Рождество Бо-
городично". 

Двигател на богоугодното дело са 
младите Георги и Станимир Георгие-
ви и баща им Александър. Храмът е 
тяхна грижа, болка и мечта вече чет-
върта година. Строителството на но-
вата църква започна през 2019 г., и 
до днес продължават усилията на се-
мейство Георгиеви да търсят дарите-
ли за изографисването, иконостаса, 
вътрешното и външно обзавеждане, и 
самите те да влагат доброволен труд 
за организацията и реализирането 
на идеята. А тя е храмът да бъде до-
вършен до 8 септември т.г. и да бъде 
осветен, за да може на Малка Бого-
родица, когато е храмовият празник, 

църквата вече да е действаща. Мъже-
те вярват, че ще успеят и напредват в 
усилията си, с благодарност към спо-
моществователите и тяхната неоцени-
ма подкрепа.

Ще припомним, че църквата е кръс-
токуполна, с голям меден купол и кам-
бана. Намира се в центъра на село-
то, на мястото на стария дрянковски 
храм, който е бил разрушен през 60-
те години на ХХ век. 

С личен труд на членовете на ИК, и 
с труда на всички хора, които искат 

да видят този храм да функци-
онира, са прекарани електричество-
то и ВиК връзките, положен е грани-
тогрес, монтирана е камбана. Вече е 
издигната оградата, теренът е подрав-
нен, оформена е градина около църк-
вата, в която ще има пейки и чешма, 
разказват ентусиастите.

Майстор Емил Найденов от Пир-
не се е заел с важното дело за изра-
ботване иконостаса, но са нужни още 
средства да бъде доведено това дело 
до успешен край. Членовете на Ини-

циативния комитет са с надежда, че 
новият предстоятел на храм "Св. Ди-
митър" - о. Ромил, ще подкрепи уси-
лията и труда им.

Ако и Вие искате да помогнете! 

Банкова сметка на храм "Св. Ди-
митър" - град Айтос за новоизграж-
дащия се храм "Св. Рождество Бо-
городично" - село Дрянковец:
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank 
- Айтос

Първа самостоя-
телна изложба в Ай-
тос - „Пъстър свят“, 
открива на 15 юли, 
от 18.30 часа худож-
ничката Веселина 
Илиева. Платната й 
ще бъдат експонира-
ни в Ритуалната зала 
на Община Айтос до 
25 юли 2022 г, четем 
в афиша. 

В Айтос Илиева и 
нейното творчество 
са малко познати. 
НП научи, че худож-
ничката е от град 
Българово. Повече 
информация за пътя 
й на творец успяхме 
да открием в соци-
алната мрежа.

Според страница-
та на проекта ,,Български-
те творци", в който е участ-
ник, Веселина Илиева, за-
почва своята кариера като 
творец, когато изографисва 
икона на св. Георги в църк-
вата на град Българово. Ра-

ботата е 
по проект за възобновява-
не на стари икони. Доби-
ва смелост и започва да 
рисува много по-уверена 
в себе си. Чете, гледа ви-
део уроци и се допитва до 

много художници. Бра-
товчедът Ставри Фотев 
й дава насоки и напът-
ствия за изобразител-
ното изкуство.

Нейната слабост са 
маслените бои и гра-
фиките. Рисуването 
й дава свобода, оби-
ча морето и много от 
картините й са на мор-
ска тематика. Печели 
конкурса на Daily Art 
- „Моята любима про-
лет“ и така става част 
от „Българските тво-
рци“. Картините на 
Веселина Илиева са 
един морски свят, из-
пълнен с много кра-
сота и любов към из-
куството, съобщава 
още сайтът. 

НП

Храм „Св. Рождество Богородично“ „Пъстър свят“ - изложба 
на Веселина Илиева в 

Ритуалната зала 

Трудно е, но продължават - майстор Емил 
изработва иконостаса на храма в Дрянковец



Интервю на  
Георги РУСИНОВ

- Г-н Славчев, нека да раз-
кажем на нашите читатели 
за кампанията „Изпей „Оби-
чам те“ на български“. Как-
ва е целта й, от колко време 
продължава?

- Кампанията стартира през 
2016 година по идея на наша-
та група „Хоризонт“. Досега са 
се провели 40 концерта, като 
във всеки един участват мест-
ни млади изпълнители – моми-
чета и момчета, или групи от 
градовете, в които гостуваме. 
С кампанията акцентираме на 
два въпроса. Единият е за из-
лъчване на повече българска 
музика в българските медии. 
Това го казваме не само като 
изпълнители, но и като слуша-
тели. Навсякъде, където госту-
ваме, виждаме подкрепата на 
хората в тази посока. 

Защо ли? Ще ви кажа. Ко-
гато ние пътуваме по рабо-
та в чужбина виждаме, че на-
всякъде по света положение-
то е абсолютно различно от 
медийната среда в България и 
отношението й към българска-
та музика. Музиката на всяка 
една държава е част от нейна-
та култура. И когато ние пре-
небрегваме българската кул-
тура и в частност българската 
музика, на нейно място се на-
станяват други култура и музи-
ка. Навсякъде по света хората 
си защитават, обичат и уважа-
ват собствените изпълнители 
и култура. Докато в България 
вече над 30 години не е така. 
И когато едно нещо се прави 
прекалено дълго, дори и да е 
смешно, хората започват да го 
приемат като нормално. Това 
не трябва да е така. 

Имаме винаги едно условие 
към всички местни изпълните-
ли, с които излизаме на сцена 
по време на кампанията и то е 
да направят песен на българ-
ски. В някои от градовете има-
ме трудности да намерим мла-

ди момчета и момичета, които 
да изпеят песен на български. 
И те специално правят една 
или две песни, за да се вклю-
чат в кампанията. Ето, до това 
се стига! Когато младите рас-
тат в една музикална среда, 
в която българският език от-
съства като такъв, те вече не 
го разпознават като средство 
за изразяване и го загърбват. 
По този начин се загърбва и 
българската култура. Според 
нас това не е правилно.

Второто нещо, върху кое-
то акцентираме в кампани-
ята, е млади изпълнители от 
определени стилове и тексто-
вете им. Ние като родители 
правим едно намигване към 
тях за текстовете, които из-
ползват. Една голяма част от 
тази музика не искам да сти-
га до моето дете, защото смя-
там, че не е градивна и под-
ходяща за него. Преди музи-
ката да бъде шоубизнес, му-
зиката е изкуство. Наше мне-
ние е, че всяко едно изкуство 
трябва да надгражда човека, 
защото малките изключител-
но много се влияят от музика-
та – начин на поведение, об-
личане, изказ. Така че това 
е едно намигване към всички 
тези наши млади колеги, кои-
то за да спечелят някой лев, 
загърбват истинското посла-
ние на музиката. 

- Усещате ли подкрепа 
от ваши български колеги 
за каузата, за която се бо-
рите?

- Да, разбира се! Абсолютно 
всички музиканти в България 
искат да звучи повече българ-
ска музика. Над 150 изпълни-
тели може би вече са се вклю-
чили в кампанията по време 
на различните концерти. И не 
само. Включваха се и танцови 
ансамбли, в някои от градове-
те имаше и театрални групи. 
По принцип артистите от вся-
какви сфери подкрепят идеята. 
Има и нещо друго. Създаване-
то на хубава българска музи-

ка е процес и когато медиите 
не излъчват българска музи-
ка, много от творците спират 
да творят, защото не виждат 
смисъл. Иначе биха написали 
страхотни песни, които ще ос-
танат вечни.

В българския ефир се вър-
тят 10-15 имена от малкото бъл-
гарска музика, която се излъч-
ва. В „Музикаутор“ има реги-
стрирани 3000 членове. Значи, 
представете си какво море от 
музика може да ни залее, ако 
нещата се променят. За съжа-
ление, нашите наблюдения са, 
че три компании налагат на ме-
диите това, което да звучи, а 
от там нататък всичко попада в 
графата „ъндърграунд“. За мен 
лично обаче истински интерес-
ната музика е там в момента. А 
не това, което се налага.

- Разбира се, има и хора, 
които не подкрепят това, за 
което вие се борите. Аргу-
ментите им са, че няма тол-
кова качествена българска 
музика, за да се пуска по-
вече в ефира. Какво им каз-
вате Вие?

- Аз като слушател нами-
рам страшно интересни и до-
бри песни и на групи, и на со-
лови изпълнители, но за съ-
жаление ги намирам в Интер-
нет. Вижте, има и друго. Мла-
дите изпълнители, когато виж-
дат, че не получават подкре-
пата на медиите, си намират 
други начини. Съвременното 
информационно море, от кое-
то младите попиват информа-
ция и музика, не са медиите, 
за съжаление. Нека да поми-
слят върху това собственици-

те и как се отнасят със света 
на младите. След 10-15 годи-
ни няма да има кой да слуша 
музика в ефира. Ще се обър-
нат изцяло хората към други 
канали и методи, за да са си-
гурни, че това, което правят, 
вижда бял свят. 

Така че според мен има 
достатъчно българска музи-
ка, и то качествена. Създава-
нето на хубава такава е про-
цес и когато той се прекъсне, 
е естествено да има проблем. 
Ние с „Хоризонт“ сме свири-
ли много и извън България и 
какво да ви кажа? Където и 
да отидеш, не говоря за по-
националистически настрое-
ни държави като Гърция, Сър-
бия или Румъния, е различ-
но. В една Унгария, ако пус-
неш радиостанция, ще чуеш 
поне 5 унгарски песни, пре-
ди да чуеш една англоезична. 
Работили сме и в Сеул. Ами аз 
там не мога да намеря радио-
станция, с изключение на тези 
в американските военни бази, 
която да излъчва чужда музи-
ка. Южнокорейските станции 
си излъчват само тяхна музи-
ка. Но всичко това доведе до 
този бум на кейпопа (корей-
ска поп музика). Когато този 
процес е предразположен, той 
дава резултат на световната 
сцена. В кейпопа не си дават 
труда да пеят на английски, а 
си пеят на корейски.

Нашата песен „Ще избя-
гам“, която е издадена от EMI – 
международна компания, след 
наше международно участие, 
беше издадена на българ-
ски език в сборна компила-

ция. Трябва да разберем, че 
ние сме интересни със своето 
многообразие пред света, от-
колкото да се опитваме да се 
уеднаквяваме и да казваме, че 
английският е езикът на музи-
ката. Заради Шекспир трябва 
да кажем, че английският пък 
е езикът на прозата ли? Някак 
си не е логично. 

- Да кажем и за самия 
концерт в Поморие, който 
предстои на 17 юли. Какво 
ще видят зрителите, какво 
ще чуят?

- Както във всеки наш кон-
церт досега, ще участват мест-
ни изпълнители, които са част 
от местния културен живот 
на града. Иначе ние в наша-
та програма, освен наши пес-
ни, си позволяваме да свирим 
много от златните БГ хитове, 
с които няколко поколения са 
израснали – на „Сигнал“, „Щу-
рците“, ФСБ и други. Правим 
ги от една страна, защото те 
съдържат в себе си онова ис-
тинско силно послание, което 
достига до нас чрез текста и 
са станали толкова значими за 
нас песни поради факта, че са 
създавани в едно време, в ко-
ето звучеше повече българска 
музика в ефира. Навсякъде, 
където ги правим, виждаме, 
че хората ги харесват. Имаме 
и официалното разрешение на 
авторите. Така че очаквахме 
хората да дойдат, ще останат 
доволни, ще пеем неща, кои-
то всички обичаме. 

Всичко това, което Ви каз-
вам, го правя с усмивка на 
уста, макар и да не говорим 
само по хубави теми. Това е 

така, защото музиката е една 
от най-приятните професии 
и изкуства, което забавлява 
хората.

- Пандемията от COVID-
19. Колко тежко се отрази тя 
на вас като група, а и на му-
зикалната и изобщо развле-
кателната индустрия?

- Отрази се, разбира се, на 
всички творци и на много про-
фесии в областта на изкуства-
та изключително много. Само 
за пример мога да дам, че на-
шата група преди пандемия-
та, сме правили задължително 
по над 150 участия в годината. 
Рекордът ни, мисля, че е 237. 
Сега в последните 2-3 години 
имаме по 10-15 участия. Това 
ни остави без работа, така да 
се каже, но в никакъв случай 
не искам да звучи като оплак-
ване. Важното е, че бандата 
сме заедно от много дълги го-
дини, приятели сме и така ус-
пяваме да минем през поред-
ното предизвикателство, кое-
то е пандемията. 

Използваме времето твор-
чески. Записахме нов албум, 
който ще издадем скоро – през 
есента. Миналата година запи-
сахме един концертен албум, 
който озаглавихме „Ще се ви-
дим пак“ и беше насочен към 
феновете и тъгата по концер-
ти. Използваме паузата, така 
да се каже, творчески. Но сега 
е лято. Нещата малко по мал-
ко се съживяват. Каня всички 
ваши читатели да заповядат 
на 17 юли в Поморие, от 21:00 
часа. Ще си направим една 
страхотна вечер, посветена 
на българската музика!
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Събеседник

Има достатъчно българска 
музика, и то качествена

Валери Славчев,  
фронтмен на „Хоризонт“: 

• Групата е флагман на кампанията  
в защита на повече роден продукт в ефира

• В неделя излизат на концерт в Поморие - 
отново с местни млади изпълнители

Поморие ще бъде столицата на българския рок на 
17.07.2022 г. От 21.00 ч. момчетата от култовата бъл-
гарска рок банда „Хоризонт“ ще забият на живо на пло-
щада в центъра на града едни от най-обичаните бъл-
гарски рок хитове на всички времена, както и ембле-
матични свои парчета! 

И както навсякъде се случва, публиката ще пее с пъл-
но гърло заедно с бандата песните, с които са израсна-
ли няколко поколения фенове на българския рок, за-
щото те се знаят от всички наизуст!  

Група „Хоризонт“ има вече над 4000 концерта зад 
гърба си на няколко континента, от самото си създа-
ване през 1984 г., 5 албума и много богат опит на сце-
на с най-различна публика! Момчетата имат впечат-
ляващи участия и в много престижни международни 
фестивали! Както и издадена в САЩ собствена автор-
ска песен „Ще избягам“ от мейджъра EMI, работещ с 
много мегазвезди като METALLICA, BLACK SABBATH, 
QUEEN, ELTON JOHN, MARK KNOPFLER, SHANIA TWAIN, 
MIKE OLDFIELD и още цяло съзвездие от световни зна-
менитости. 

Всичко това не остава незабелязано от Българска на-
ционална телевизия и биографичният филм „Рок бан-
да“ е посветен именно на група „Хоризонт“.

Концертът в Поморие е 41-ят от Национална кам-
пания „Изпей „Обичам те“ на български“! Той гаран-
тирано ще остави дълготрайни спомени в сърцата на 
жителите на морския град, както и на гостите, които 
ще имат удоволствието да присъстват на него, и ще се 
превърне в запомнящ се акцент в летния културен ка-
лендар 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 концерт е универсален като формат и се пре-
връща в един уникален празник за всяка община или 
град, където се провежда, с дух на фестивал, хепънинг 
и шоу едновременно! 

Вълнуващо е да гледаш как няколко поколения бъл-
гари пеят едновременно с пълно гърло любимите бъл-
гарски рок хитове на легендарни и обичани български 
групи – „Сигнал“, „Щурците“, „Тангра“, ФСБ и други, 
заедно с група „Хоризонт“!

Наш репортер разговаря с фронтмена на групата Ва-
лери Славчев. Пред „Черноморски фар“ той коменти-
ра целта и идеята на кампанията, проблемите с малко-
то българска музика в ефир, как стоят нещата в чуж-
бина, ковид пандемията и прекъсването, както и дру-
ги любопитни теми.



Мариана ПЪРВАНОВА

С „Интера” са обознача-
вали две места в Бургас. 
Единият е бил срещу гара-
та и пълното му име е Клуб 
за приятелство между на-
родите, в който ходели са-
мо чужденци и моряци, за-
това е наричан още Мо-
ряшки клуб. Вторият е рес-
торант „Интернационал” 
(сега е магазин), за по-
кратко наричан „Интера”. 
Намирал се е в началото 
на ул. „Александровска” и 
е събирал бохемата на 
Бургас.

Започваме с 

Клуб за приятелство 
между народите 

(сега е банка), на който му 
казват още „Интерклуба” 
или „Интера”, Моряшки 
клуб на БМФ. През годи-
ните клубът променя адре-
сите си, но е най-известен, 
когато се е намирал срещу 
гарата, в старинната ъгло-
ва сграда, принадлежала 
някога на фамилия Калде-
рон. Замислен е като клуб 
за чуждестранните моря-
ци, които пристигали в 
пристанището с корабите. 
Това било място, където те 
можели да отморят на су-
шата, да разпуснат и да се 
позабавляват. 

Заради това, тук е има-
ло екзотичните за време-
то на соца зали за шах, 
билярд и моникс, дартс, 
карти и видео, свирела 
музика, сервирал се алко-
хол.

Тук се влизало основно 
с „моряшки паспорт, член-
ска карта на ДС или мини-
жуп”, както се шегува един 
бургазлия. Управителят се 
казвал Коцето Мустака. 
Мястото било особено по-
пулярно заради късното 
затваряне, което по онова 
време е рядкост.

В „Интерклуба” често се 
отбивало театралното во-
инство от времето на „Го-
лямата четворка” – Вили 
Цанков, Леон Даниел, Ме-
тоди Андонов и Юлия Ог-
нянова, от края на 50-те, 
особено някои от актьори-

те като Петър Слабаков. 
„В града на моряците и ри-
барите съществуваше про-
чутият „Интерклуб”. Той 
работеше почти през ця-
лата нощ. Разполагаше с 
билярд и моникс. Посто-
янни посетители бяха ка-
питани, връщащи се от да-
лечно плаване, моряци и 
театрали.

Имаше особена атмос-
фера в града и самия теа-
тър. Беше събран един из-
ключителен състав, който 
след разтурянето си под-
държаше няколко софий-
ски театъра”, спомня си 
Иван Радоев, драматург 
тогава в Бургаския театър.

(Иван Радоев – 
„Бургас беше артистичен 

град” – Сп. „Театър”,  
кн. 11-12, 1995, с. 8)

За „Интерклуба” си 
спомня и режисьорът Ви-
ли Цанков: „Спомням се 
една случка с Орлин Васи-
лев, който дойде да живее 
при нас в Бургас и за него 
битуваше мнението, че е 
циция. А той не беше стис-
нат, а по-скоро алчен да 
печели. Една вечер в „Ин-
терклуба“, където вечерях-
ме, Слабака му казал да 
почерпи едно вино. Той 
поръчал бутилка вино. 
Слабака казал: „Малко е.” 
Орлин Василев поръчал 
още две. Слабака пак ка-
зал: „Малко е.” Орлин Ва-
силев поръчал четири бу-
тилки. И така се стигнало 
до 16...” 

(Румяна Емануилиду –  
„Петър Слабаков, който знае 

3 и 300”. С., 2004, с. 133)

„Като влезеше Слабака 
в „Интера”, застане на вра-
тата и се провикне: „Ако 
има милиционери, да на-
пуснат!” Театрал отвсякъ-
де!”, спомня си пък худож-
никът Кирил Симеонов. 

(Румяна Емануилиду –  
„Петър Слабаков, който знае 

3 и 300”. С., 2004, с. 133)

С „Интерклуба” е свърза-
на любопитна история меж-
ду англичанина Кристофър 
Бъкстон и българката Анна, 
тогава служителка в „Бул-
гар контрола”, защото се 
запознават именно тук. Те 
сами разказват историята 
на своето запознанство, 
за мястото и тогавашната 
атмосфера в града.

„Когато пристигнах в 
България през 1977 г., ат-
мосферата бе малко по-

мека спрямо хората с дъл-
ги коси, аз също пристиг-
нах с дълга коса – разказ-
ва Кристофър Бъкстон. – 
На втората година имаше 
„Всяка неделя”, имаше 
секс в българското кино: 
„Игра на любов”, „Всичко е 
любов”, във всеки филм 
има любов...

Очакваше се всички ан-
гличани, които са работили 
в Нефтозавода, чуждес-
транни граждани или хора, 
които бяха временно в Бур-
гас, в пристанището и „Бул-
гар контрола”, да се явят в 
Интерклуба и това беше 
изключително интересно 
място. Аз веднага разбрах 
целта на всичко това – чуж-
дестранните граждани да 
бъдат наблюдавани.

Там беше най-евтиният 
бар, който привлича със 
западни бири, маса за те-
нис, билярд.”

„Вече бях напуснала Ан-
глийската гимназия, където 
учителствах, но с колеги от 
училището бяхме седнали 
на маса в Интера – продъл-
жава от своя страна и Анна 
Бъкстон. – „О, виж това е 
новият учител. Да го изви-
каме ли?” „А, не, сакън”, ка-
зах аз, защото бях много 
близка с всички жени в гим-
назията, но не и с мъжете. 
Смятах, по една или друга 
причина, че на тях им „хло-
па поне по една дъска“.

Единият беше силно за-
интересован от птици и по-
вечето време беше по езе-
рата. Другият беше маниак 

на тема политика, третият 
– на тема секс, четвърти – 
на религия. Е, аз като го 
видях, си помислих: „Кой 
знае какъв маниак ще се 
окаже, не, мерси.” Дори 
впоследствие той ме пока-
ни да играем тенис, но аз – 
не, не, мерси, обаче прия-
телката ми настоя и та-
ка...”

Анна Бъкстон разказва, 
че по време на земетресе-
нието във Вранча през 
1977 г., тя била в „Интера”. 
Помни много добре този 
ден с две неща – със сил-
ното земетресение и с то-
ва, че в „Интера” били съ-
брани много хора от пар-
тийния актив на закрита 
прожекция на филма 
„Кръстникът”, който вър-
вял на английски език. 
Имало опит за превод на 
живо. В един момент тя ви-
дяла, че полилеят се клати 
и решила, че е от пушене-
то. Но някой казал: „земе-
тресение” и всички бързо 
се изнесли пред сградата. 
„Интера“ се оказва важен 
в живота на Кристофър и 
Анна Бъкстон, защото 
именно в него те се запоз-
нават и впоследствие ста-
ват съпрузи за повече от 
40 години.

Ресторант 
„Интернационал” 

(повече известен като „Ин-
тера”) се намирал в нача-
лото на ул. „Александров-
ска”. Разполагал е с две 
зали, една – голяма, която 
излизала на улицата, и вто-
ра, по-малка, която била 
вътрешна и по-скътана, по-
сещавана предимно от гъ-
зари и съмнителни двойки. 
„Навремето беше извест-
но заведение. Не чак изис-
кано, но сравнително под-
редено, с любезен и най-
важното – услужлив пер-
сонал”, разказва стар бур-
газлия. Под „услужлив” 
персонал се разбирало, че 
чрез него можело да се 
пласира „на черно” дребна 
стока от чужбина, която 
носели моряците. И там 
съответно да се „изпият” 
парите. За особен шик се 
смятало да седнеш не-
брежно на масата, обут в 
дънки, нафъскан с „Деним” 
или „Фа”, да държиш меж-
ду пръстите си „Боро” и 
кротко да си пиеш ледена 
водка. Ето, това се смята-
ло за „върха” и да „се по-
чувстваш човек”.

Книгата „Бохемските 
места на соца. Бургас” 
e на авторката Мариана 
Първанова. Премиерата й 
бе в края на юни, като тя бе 
представена от издателка-
та Румяна Емануилиду.

Преди 5 години Мариана 
пристига в Бургас и се 
захваща с идеята да опи-
ше местата по начина, по 
който е направила това за 
София.

Подходът и при двете 
книги е един и същ – посоч-
ват се бохемските гнез-
да и кои са обитателите, 
които, подобно на техни-
те артистични събратя 
от Европа, са се събира-
ли по едно и също време 
на деня, почти в постоян-
ни компании, на опреде-
лени места, наричани от 
културолозите „литера-
турни кафенета”. Оттам 
идва и понятието „бохем-
ски кафенета” или по-об-
общаващото – „бохемски 
места”.

Днес публикуваме откъс 
за едно от тях.

СтРА НИ цА 12 15-18 ЮЛИ 2022

ЛегендИ
„Интера“ - име на две култови  
места за Бургаската бохема от соца Сградата на Интерклуба 

срещу  гарата, 1983 г. 
Снимка ДАБ

Днешен изглед към сградата, където се е помещавал Интер-
клубът

Кристофър и Анна Бъкстон
Снимка: Личен архив

Интериор от ресторанта на „Интерклуба“, 1956 г. 
Снимка: ДАБ

Актьорът Петър Слабаков
Снимка: ДАБ

Залата за шах в„Интерклуба“, 1956 г.
Снимка: ДАБ



Дона МИТЕВА

Блубери, Тоби, Мойри и 
Момо са захарни торбести 
летящи катерици, нарича-
ни още захарен посум или 
само захарна катерица. Те 
са собственост на Алексан-
дра Попова, която ще бъде 
ученичка последна година 
в Природоматематическа-
та гимназия „Академик Ни-
кола Обрешков“. Мечтата й 
е да стане ветеринарен ле-
кар, а паралелката, в която 
учи, е с биология.

За Александра желани-
ето да си има захарна ка-
терица идва от клипче, на 
което вижда тези мънички 
животинки, когато е още в 
осми клас. „Разбрах, че и 
в България има семейства, 
които отглеждат такива ка-
терици. Започнах да про-
учвам всичко за тези мал-
ки животинки. Тялото на 
катерицата е 20 сантиме-
тра, толкова е и опашка-
та му. Сега разбирам, че 
излизат пак на мода да се 

отглеждат. В Бургас има и 
друг човек, който има се-
мейство летящи катерици и 
дори има поколения вече” , 
разказва Александра.

Мечтата й се сбъдва в 
края на девети клас, почти 
по време на първата пан-
демия. Тогава се сдобива 
с Блубери, която намира в 
Стара Загора и разбира с 
цялото си същество, че е 
„нейното животно”. Роди-
телите й отиват до там, за 
да вземат малката пухкава 
животинка.

„Бях на онлайн обуче-
ние. Много се вълнувах, че 
мечтата ми да имам летя-
ща катерица се сбъдва. Це-
лият ми ден бе много осо-
бен”, спомня си този ден 
момичето. 

В дома вече е подготве-
на клетка от папагал – оп-
равена и нагласена за но-
вата си обитателка. Само 
че Блубери минава през 
решетката. Така започват 
да се учат взаимно, едната 
- как се отглежда животно, 

чиято родина е Австралия, 
а другата - да се довери на 
любящата си стопанка. 

„Захарната катерица бе 
много стресирана от пъ-
туването, от отделянето от 
старото й семейство. Една 
седмица много се стра-
хуваше. После се устано-
ви добър контакт, добра 
връзка с нас и стана част 
от семейството”, разказва 
Александра.

Сега тя има четири тор-
бести захарни катерици. 
За предпоследната казва, 
че е най-агресивна, поня-
кога хапе. Ухапването е 
по-слабо от това на хам-
стера. Преди това живо-
тинката издава специфи-
чен предупредителен звук, 
който хората трябва добре 
да чуват и да се съобразя-
ват с него. 

„Захарните катерици са 

нощно активни животни. 
През целия ден спят. Спо-
койни са. А езикът им е 
така устроен, че с него 
да могат да смучат нек-
тар. Могат да се отглеж-
дат почти в цял свят”, раз-
казва за своите питомци 
момичето.

Вторият, който става 
компания на Блубери, е 
Тоби. Той е взет от семей-
ство, което живее близо 
до Стара Загора. За жа-
лост остава по-малък от 
обичайните размери, но 
за сметка на това е най-
любопитен.

После се появява Мой-
ри, която е с различна ок-
раска от останалите. Взе-
та е от София. В клетката 
се заселва и Момо, който е 
от Лом. Всички живеят за-
едно и няма драма. Момо 
е шефът на клетката.

Въпреки че семейството 
има и три котки, които са 
спасени от улицата, кога-
то има време, Александра 
пуска летящите катерици 
в стаята. 

„Момо е гушкав, игрив. 
Тоби е най-социален. Вся-
ко животно има своя ха-
рактер”, обяснява девой-
ката. 

За приятелите си казва, 
че всички много харесват 
нейните питомци. 

„Носила съм ги на много 
места като животни – по-
сланици. 

Понеже бях правила пре-
зентация за тях, занесох ги 
и в гимназията. Един ден, 
когато бяха намалени ча-
совете. Никой не разбра, 
докато не ги извадих да 
проверя как са. Всички 
много им се радват. Беше 
им любопитно. Не съм има-
ла проблеми и с препода-
вателите.

Опитвам се да внуша на 
всеки, който при милия им 
вид се навива да си има 
подобен екзотичен люби-
мец, че трябва да е с от-
говорно отношение. Както 
към всяко едно животно, 

така и към захарните кате-
рици трябва да се подхож-
да сериозно. Двете от три-
те ни котки съм ги отгледа-
ла с биберон от една-две-
седмична възраст. Живот-
ните учат на отговорност”, 
категорична е бъдещата 
ветеринарка. 

Клетката на захарните 
катерици се чисти на ме-
сец, защото е достатъчно 
голяма, но те имат малки 
торбички, в които обичат 
да си поспиват през деня и 
те трябва да се перат дос-
та често. Освен това са-
мите животни трябва да 
се къпят.

„Говорих с ветеринар, 
който ми даде специален 
разтвор, с който да ги из-
бърсвам. Знам, че част 
от стопаните ги къпят и с 
вода, даже ги сушат със 
сешоар. За себе си още 
не мога да реша кой е по-
добрият вариант. Част от 
стопаните режат и нокти-
те им, както при котките. 
Аз не правя и това. Зато-
ва по мен могат да се видят 
и малки белези одрано”, 
обяснява Александра.

Проблемът за всички 
стопани на захарни кате-
рици в България, а не само 
на момичето, е това, че 
няма специализирана хра-
на за тях, която да се пред-
лага в нашите ветеринарни 
клиники или магазини за 
храни на животни.

„Захарните катерици 
хващат специална болест, 
с много тежки поражения, 
та чак и гърчове, ако имат 
недостиг на калций. А кал-
цият се набавя чрез специ-
алната храна. Още от са-
мото начало, когато Блу-
бери стана член на наше-
то семейство, аз бях проу-
чила и поръчвам и до днес 
храна от чужбина. Да, мал-
ко е неудобно, трябва да се 
планира, да се знае кога 
ще дойде доставката, но 
друг начин няма”, обясня-
ва Александра.

Проблем е и това, че 
малцина ветеринари се за-
нимават със здравослов-
ните проблеми на захар-
ните катерици, ако възник-
нат такива. Кураж на мо-
мичето дава нейната вете-
ринарка, тук в Бургас, ко-
ято обещава, че ако нещо 
се наложи, е готова да по-
мага, защото вече е имала 
пациент захарна катерица. 
Александра знае и за вете-
ринар в София, който са-
мият отглежда захарни ка-
терици и познава пробле-
мите им.

Момчето от Лом, от което 
си е купила Момо, пък си е 
купил от Бургас втора кате-
рица. Така Александра ус-
тановява още един контакт 
- с човек, с когото обменят 
знания за своите екзотич-
ни животни. Обяснява му 
откъде тя купува храна.

„Направи ми впечатле-
ние, че на всички хора, на 
които се обадих, за да по-
искам да взема от тях жи-
вотно, всички ме разпитва-
ха. Искаха да се убедят, че 
не е каприз за няколко дни, 
че съм отговорна. Аз също 
ги разпитвах много. Едно 
такова предварително опо-
знаване ставаше помежду 
ни”, казва момичето. 

В Габрово има ферма за 
захарни катерици, от къде-
то Александра е категорич-
на, че никога няма да взе-
ме животно, защото там 
са го превърнали в истин-
ски бизнес. Едно живот-
но струва около 400 лева. 
Женските са и по-скъпи. А 
когато търсенето се пови-
ши – скача и цената – на 
пазарния принцип.

„Когато за първи път ви-
дях захарна торбеста ка-
терица на живо, бе по-
сред зима,  в голям студ, 
в София - на пазара, къде-
то тези хора бяха закара-
ли две животни, да ги про-
дадат. Животните зъзнеха, 
а на хората не им пукаше. 
Искаше ми се да ги вземем 
и двете, за да ги спасим от 
тези безчувствени хора. 
Майка ми и баща ми бяха 
готови, но у дома нямахме 
никаква подготовка за ка-
териците. Дадох си смет-
ка, че и аз не съм готова 
да им предложа условия, 
които са им нужни. Това 
от една страна, а от друга 
- не ми се искаше и да им 
даваме пари на тези”, раз-
казва неприятния си спо-
мен момичето.

От биологичната пара-
лелка на Математическа-
та гимназия, която ще за-
върши догодина, Алексан-
дра е единствената, която 
е избрала ветеринарната 
медицина. Всички остана-
ли са се насочили към ху-
манитарната. Затова и чес-
то се шегуват със съучени-
ците, че тя е единствена-
та, на която ще разчитат 
да им помага за домашни-
те любимци. 

„Никой по никакъв начин 
не ме е упреквал за това, 
че съм избрала да пома-
гам на животните. Още в 
четвърти клас си начертах 
план за бъдещето – първо 
математическата, после 
биологичната паралелка и 
накрая - ветеринарна ме-
дицина. Досега следвам 
неотлъчно мечтите си”, 
смее се Александра.

А любовта й към биоло-
гията, животните, приро-
дата не е случайна. Как-
то се казва: „Крушката не 
пада по-далече от дърво-
то”. Майка й е Светла Да-
лакчиева, която е главен 
уредник в Природонаучния 
музей, и е доцент и препо-
давател по екология в бур-
гаския университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“. Далак-
чиева е и инициаторът за 
събиране на пясък от цял 
свят. Началото на колекци-
ята е поставено през 2014 
година и до днес в нея има 
650 образци.

Баща й Константин По-
пов е газоспасител по про-
фесия, и запален природо-
защитник и орнитолог. 

Александра, момичето 
с двете семейства летящи 
катерици, със сигурност ще 
успее да сбъдне мечтата 
си и ще стане отличен ве-
теринар. 

А дотогава ще продъл-
жи да преподава своите 
нежни уроци за отговор-
ност към животните и да 
показва своите екзотич-
ни домашни любимци, раз-
казвайки летяща, захарна 
приказка за тях.

4 Ученичка от Математическата 
отглежда две семейства от 
екзотичните животинки

4 Александра Попова е убедена, 
че ще стане ветеринар
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Мойри, Блу и Тоби

Мойри и Блу

Момо

Тоби

Да живееш с летящи 
захарни катерици

Александра Попова



„Черноморски фар“

Общо 80 отбора от над 30 
града в България ще участват 
в първенствата на ББЛ през 
новия сезон. Това стана яс-
но след изтичането на край-
ния срок за плащане на де-
позитите.

Всички, подали заявки, 
трябваше да потвърдят свое-
то участие до 10 юли, като ед-
ва 25 от тимовете не го сто-
риха, пише bgbasket.com. 
Много клубове обаче бяха за-
писали свои отбори в повече 
от един регион или група, ка-

то впоследствие решиха къ-
де точно да имат свой пред-
ставител.

Такъв е например случаят 
с традиционния участник в 
регион „Запад“ на ББЛ А гру-
па „Хебър“, който от есента 
ще се състезава в „Юг“. „Ви-
хър“ (Айтос) също сменя гру-
пата през този сезон. Ай-
тозлии ще мерят сили с 12 от-
бора в „Юг“ А, сред които и 
този на „Левски София 
2022“.

Шампионите на „Запад“ и 
„Изток“ – „Миньор 2015“ и 
„Шоутайм“, ще защитават 

трофеите си, докато първене-
цът в „Център“ – „Бавни и яр-
остни“ няма да има тим тази 
година. Много от клубовете в 
НБЛ пък отново пускат свои 
втори отбори в ББЛ А група.

В ББЛ Б група също ще има 
четири региона, като най-го-
лям е интересът към „Запад“. 
Четири тима там пък са се за-
писали за участие и в ББЛ В 
група.

Очаква се новият сезон да 
започне в началото на октом-
ври, като единствено запис-
ването за ББЛ Жени все още 
е отворено.
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„Черноморец“ записа първа побе-
да във втората си контрола от пред-
сезонната подготовка. Тя е и първа 
за отбора при новия старши треньор 
Георги Чиликов. Успехът бе постиг-
нат срещу дублиращия отбор на 
„Спартак“ (Варна), пише kotasport.
com. На стадиона в Обзор „акулите“ 

се наложиха с убедителното 6:0.
„Черноморец” вкара по три гола в 

двете полувремена. През първото 
точни бяха Мирослав Радев, Вен-
цислав Славов и Венелин Филипов. 
През втората част с две попадения 
се отличи Мустафа Мустафа, а едно 
добави Антон Узунов.

Чиликов с първа победа 
начело на „Черноморец“

Чф

ВОЛЕЙБОЛ

Георги рУСинОВ

Волейболният клуб „Дея 
спорт“ продължава ударно със 
селекцията си за новия сезон. 
В последните дни завършили-
те на 4-то място през измина-
лия сезон в „Супер волей“ де-
бютанти успяха да привлекат 
още две имена от местния съ-
перник „Нефтохимик 2010“. 

Първият е бившият нацио-
нал Венелин Кадънков, който 
е продукт на школата на „Неф-
тохимик 2010“ и с който е бил 
и шампион при мъжете. Диа-
гоналът е триумфирал с титла-
та още и с отбора на „Марек 
Юнион Ивкони“ (Дупница), с 
който играе в Шампионската 
лига. 

В чужбина Кадънков е играл 
за италианския „Синерги Мон-
дови“ от Серия А2, за „Ал На-
сър“ от Саудитска Арабия, как-
то и за отбори от Иран, Ливан, 
Черна гора, Катар, ОАЕ и Ку-

вейт.
Николай Учиков е другият, 

който ще смени екипа на 
„Нефтохимик 2010“ с този на 
„Дея спорт“. Класният диаго-
нал и бивш национал стана 

шампион с бургазлии през 
2019-а, а през сезон 2019/2020 
игра за аржентинския УПЦН 
(Сан Хуан).

Роденият в Пазарджик със-
тезател е играл за „Локомо-
тив“ (Пловдив), „Левски Си-
конко“, „Тренто“ (Италия), 
„Кавриаджо“ (Италия), „Па-
дуа“ (Италия), „Молфета“ (Ита-
лия), „Тюмен“ (Русия), УПЦН 
(Аржентина), ПАОК (Гърция) и 
„Нефтохимик“.

В кариерата си има спече-
лени 15 трофея, включително 
Световното клубно първен-
ство с „Тренто“ през 2012 го-
дина, както и Клубното пър-
венство на Южна Америка с 
УПЦН (Аржентина) през 2015 
година.

В националния отбор на 
България Учиков дебютира 
през 2008 година и дълги годи-
ни беше част от него.

От клуба приветстваха но-
вите попълнения с „Добре до-
шъл”, като им пожелаха успе-
хи в „Дея спорт“.

„Вихър“ в една група с „Левски“ през новия сезон

Още двама от градския съперник 
преминаха в „Дея спорт“

В другия бургаски клуб 
„Нефтохимик 2010“ транс-
ферният пазар е много акти-
вен. Не са малко играчите, 
които вече напуснаха клуба, 
като голяма част от тях пое-
ха към градския съперник 
„Дея спорт“. 

Въпреки това обаче вице-
шампионите остават актив-
ни и на обратния полюс – с 
привличането на нови игра-
чи. Така преди дни те обяви-
ха третото си класно попъл-
нение от чужбина. Бургаз-
лии привлякоха в редиците 
си словенския волейболист 
Матей Михайлович, който 
идва от ВК „Лви Прага“, с 
който стана вицешампион 

на Чехия.
Там диагоналът се изявя-

ва в продължение на три се-
зона - от 2019/2020.Михайло-
вич е роден през 1991 г. и е 
висок 200 см. 

През 2018/2019 става шам-
пион с австрийския СК „Зад-
руга“ (Айх/Доб), година по-
рано триумфира и в Слове-
ния с АХ „Волей“ (Любляна). 
Играл е и във Франция и Ки-
пър, а първият му трансфер 
е в чешкия ЧЕЗ „Карловар-
ско“. 

От „Нефтохимик“ пожела-
ват на Матей успешен сезон 
и трофеи с любимия отбор, а 
на феновете обещават голя-
ма изненада много скоро.   

Вицешампионите с трето 
класно попълнение от чужбина

Матей Михайлович

Венелин Кадънков

Николай Учиков

Бившите национали 
Венелин Кадънков и 
Николай Учиков 
подсилват клуба

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПРАВОЧНИК

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

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

за публично оповестен конкурс
за отдаване под наем за срок от 3 години

на обособена част от недвижим имот, 
собственост на „Медицински център II – Бургас” 
ЕООД, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков” 

(до 9-то ОДЗ) представляваща „Клинична 
лаборатория”

„Медицински център II – Бургас” ЕООД, със се-
далище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. 
„Славейков” (до 9-то ОДЗ), обявява, че на 
03.08.2022 г. от 10,00 часа в сградата на друже-
ството, на ет.1, в кабинета на управителя, ще се 
проведе публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем за срок от 3 (три) години на обособена 
част от недвижим имот, собственост на Медицин-
ския център, находящ се в гр. Бургас, ж.к.„Славейков” 
(до 9-то ОДЗ), представляваща „Клинична лабо-
ратория”, състояща се от три помещения, с обща 
площ от 50 кв.м (петдесет квадратни метра), раз-
положена на втория етаж – корпус „Д”, на сграда-
та на медицинския център.

Отдаваните под наем помещения ще се ползват 
по предназначение – само и единствено като Кли-
нична лаборатория.

Помещенията се отдават без обзавеждане и обо-
рудване. Обзавеждането и оборудването ще се из-
върши и ще бъде изцяло за сметка на участника в 
конкурса, определен за наемател, и е изцяло не-
гова отговорност. 

Размер на началната наемна месечна цена за 

отдавания под наем имот – 1310 лв. (хиляда трис-
та и десет лева) без ДДС.

Стъпка на наддаване – 130 лв. (сто и тридесет 
лева).

Размер на депозита за участие в конкурса – 3 
930 лв. (три хиляди деветстотин и тридесет лева) 
без ДДС.

Срок за получаване на предложения за участие 
в конкурса – 01.08.2022 година.

Подробна информация относно конкурса, кон-
курсните условия, изискванията към участниците, 
депозита за участие, цената, срока и начина на 
плащането й, подготовката и подаването на пред-
ложенията за участие в конкурса, провеждането 
на същия, оценката на предложенията – критерии 
за оценка, тяхната тежест, методика за оценка на 
предложенията, предоставянето на гаранция за из-
пълнение, проект на договора и др. информация, 
указания и образци на документи, се съдържат в 
документацията за конкурса.

Документацията за конкурса може да бъде за-
купена всеки работен ден, от 09,00 до 14,00 часа 
в срок до 01.08.2022 г., включително в сградата 
на „Медицински център II - Бургас” ЕООД, находя-
ща се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков” (до 9-то ОДЗ), 
ет.1, стая №8А.

Цена на конкурсната документация – 200 лв. без 
ДДС за един комплект. Цената е платима при по-
лучаване на документацията. 

За информация:  тел.: 056/880901  –  Стоянка 
Петкова, факс: 056/880904

e-mail: mc2__bourgas@abv.bg

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД
гр. Бургас, ж.к. „Славейков” (до 9-то ОДЗ), 

тел.: 056/880901, факс:  056/880904, e-mail: mc2__bourgas@abv.bg
ОБЯВА 

Открита повторна тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдава-
не под аренда на следният земеделски имот от общински поземлен фонд – частна общинска собстве-
ност, а именно:

№ Населено място Имот местност Площ дка НТП Категория АОС

1 Трънак 73287.86.1 Каин пунар 31,306 Нива 5 4500

1. Дата, час, начална тръжна цена и размер на депозит за участие

№ Населено 
място

Имот Дата на 
провеждане 

Час на про-
веждане 

Начална тръжна 
арендна цена за 

1 СГ (лв)

Депозит за участие в 
насрочения търг (30 % от 

начална тръжна цена)
1 Трънак 73287.86.1 22.07.22 9.00 375,67 112,70

2. Срок за отдаване под аренда на имота – 25 
(двадесет и пет) стопански години 

3. Срок за създаване на насаждения - 4 (чети-
ри) стопански години, считано от датата на сключ-
ване на договора 

4. Заплащане на арендната вноска за 5 (пет) 
стопански години  за всички имоти – в 10 (десет) 
дневен срок от подписване на договора 

5. Определеният  депозит в размер на 30% от 
началната тръжна цена за имота, предмет на тър-
га се внася в касата на Общината или по банков 
път по сметка BG72BUIN95613300506178, банков 
код: BUINBGSF  към Алианц Банк България АД до 
16.00 ч. на 21.07.2022 г.

6. Търгът да бъдат проведен от нарочна назна-
чена комисия в стая № 22 на Общинска админи-
страция.

7. Срок за подаване на заявления за участие - 
до 16 ч. на 21.07.2022 г. в административната сгра-
да на Община Руен. 

8. Оглед на имота може да бъде извършен до 

21.07.2022 г. включително след подаване на мол-
ба до кмета на Общината.

 9. Задължителни документи за участие:
 1. Заявление свободен текст;
 2.Копие от документ за регистрация /Реше-

ние за вписване в Търговския регистър/;
 3. Удостоверение за актуално състояние – за 

ЕТ и ЮЛ;
 4. Удостоверение за ЕИК/БУЛСТАТ;
 5. Копие от личната карта за участниците – 

физически лица;
 6. Копие от квитанция за внесен депозит;
 7. Декларация за предоставяне на лични  

данни;
 8. Пълномощно с нотариална заверка, кога-

то се участва чрез пълномощник.
        
За справки и контакти: Община Руен, тел. 

05944/6233- вътр. 122

ИСМАИЛ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

ОБЯВА
Давам под наем с дългосрочен договор 3 апартамен-

та 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 из-
пратя фотоси. Доцент Георги Борисов - тел. 0878701852, 
00436508132461, gekab@abv.bg

       
  

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91, ал. 1 от Ко-
декса на труда и във връзка с чл. 8 
, ал. 5 (за общински културен инсти-
тут) от Закона за закрила и разви-
тие на културата и чл. 28, ал. 6 от 
Закона за културното наследство и 
Заповед № РД-16-1227/14.07.2022 
г. на Кмета на Община Поморие

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

„ДИРЕКТОР”  
НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - 

ГРАД ПОМОРИЕ

Място на работа - Исторически 
музей - град Поморие, гр. Поморие, 
общ. Поморие, ул. „Княз Борис I“ 
№ 33 А

Характер на работа - организа-
ция, ръководство и контрол на ця-
лостната работа в музея.

Правоотношението с директора 
на музея е срочно за срок от 5 го-
дини, съгласно чл. 28, ал. 6 от За-
кона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
1. Образование - висше; образо-

вателно - квалификационна степен 
„магистър”;

2. Професионално направление - 
история и археология, социология, 
антропология и науки за културата;

3. Професионален опит 3 години 
в съответното професионално на-
правление;

4. Да притежава организационни 
умения, нагласа за работа в екип, 
адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:
- Присъдени научни степени.
- Опит в областта на музейното 

дело и опазване на културното на-
следство.

- Участие в разработването и ре-
ализацията на програми и проекти.

- Чуждоезикова подготовка.
- Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на кон-
курса:

1. Защита на концепция за дей-
ността и развитието на Исторически 
музей - град Поморие за период от 
5 години, подробно разработена за 
първата от тях.

2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за 
участие в конкурса:

1. Заявление за участие.
2. Документ за самоличност (не-

обходим само за идентификация, 
като се връща веднага).

3. Документ за трудов стаж (ко-
пие).

4. Медицинско свидетелство 

(представя се при първоначално 
постъпване на работа и след преус-
тановяване на трудовата дейност по 
трудово правоотношение за срок 
над 3 месеца).

5. Професионална автобиогра-
фия.

6. Документ за завършено обра-
зование (копие).

7. Документ за медицински пре-
глед при първоначално постъпване 
на работа или след преустановява-
не на трудовата дейност по трудово 
правоотношение за срок от 3 месе-
ца.

8. Концепция за дейността и раз-
витието на Исторически музей - град 
Поморие за 5 годишен период, като 
подробно е разработена първата в 
10 екземпляра в запечатани и не-
надписани пликове, в обем до 10 
страници.

Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състояние-

то на музея; основни проблеми на 
функционирането му;

- тенденции и възможности за 
развитието на музея, като културен 
и научен институт и мястото му му-
зейната мрежа;

- определяне на целите, приори-
тетните области, очакваните резул-
тати в управлението, финансиране-
то, структурата и организацията на 
дейността на музея, пътищата за 
постигането им;

- мерки за реализиране на кон-
кретни проекти по комплектуване-
то, опазването и представянето на 
музейните фондове, научно-изсле-
дователската, образователната и по-
пуляризаторската дейност на му-
зея;

- етапи на реализация на концеп-
цията.

При подаването на документите 
на всички кандидати се предоставя 
копие от длъжностната характерис-
тика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на 
документите и разработената кон-
цепция.

Документите за участие в конкур-
са се подават в срок от 1 месец от 
публикуването на обявата за кон-
курса в местен вестник и на елек-
тронната страница на община По-
морие.

Документите се подават лично 
или чрез пълномощник в деловод-
ството на Община Поморие, адрес: 
гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, все-
ки работен ден от 08:30 часа до 
17:00 часа.

За справка: Елена Демирева - Гл. 
експерт „Човешки ресурси“ в Общи-
на Поморие, тел.: 0569 22304.

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/
Кмет на Община Поморие

О Б Я В А

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от 
ЗОП, при отчитане на разпоредбите 
на Правилника за прилагане на Зако-
на за публичните предприятия, приет 
с Постановление №85 на МС от 
30.04.2020 г. (обн. ДВ бр. 40 от 2020 
г.) и политика на публичност и про-
зрачност, прилагайки правилата за 
избор на изпълнители 

ДКЦ „Свети Георги Победоносец” 
ЕООД обявява конкурс за: „Избор 
на регистриран одитор за извършва-
не на независим финансов одит на 
ГФО на дружеството за 2022 г.“

• Сумата на актива на баланса за 
2021 г. е в размер на 6205 хил. лв.

• Нетните приходи от продажби за 
2021 г. са в размер на 2028 хил. лв. 

Годишният финансов отчет на дру-
жеството се съставя на база Нацио-
нални счетоводни стандарти.

Условия на конкурса:
• До участие се допускат всички 

физически и/или юридически лица, 
вписани в регистъра на ИДЕС.

• Участниците представят ценова 
оферта, с включени всички преки и 
допълнителни разходи, свързани с 
одита. Ценовата оферта трябва да съ-
държа информация за:

1. Необходим брой работни часо-
ве за одита.

2. Цена за 1 час одитна дейност.
3. Опит в одитиране, включително 

и на подобни дружества.
4. Допълнителни предложения от 

одитора – периодични консултации 
(минимум на тримесечие), методоло-
гическа помощ и др., без да се уве-
личава цената на одита.

• Срок на валидност на офертите 
– 90 календарни дни от датата на кан-
дидатстване.

• Критерий за избор на регистриран 
одитор – най-ниска предложена цена.

Офертата трябва да бъде предста-
вена в запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Конкурс за избор на одитор 
за извършване на независим одит на 
ГФО за 2022 г.“ и името на кандида-
та, точен адрес на подателя и лице за 
контакти, както и телефон за връзка. 
Оферти се подават в администраци-
ята на ДКЦ от 08:00 до 16:00 часа до 
27.07.2022 г. вкл. на адрес: гр. Бур-
гас, п. к. 8001, ул. „Ванчо Михайлов” 
№ 1, управление. 

Оферти, получени след посочения 
краен срок няма да бъдат приемани.

За контакти: тел. 056 / 87 58 42, 
факс 056 / 87 58 88, GSM: 0885 914 
342, e-mail: dkc_sgp@abv.bg

ОБЯВА
Диплома №2565 от 18.07.2015 г. на Мария Петкова Ива-

нова от УНСС град София с уникален номер 036115 да 
се счита за невалидна.

за РЕКЛаМа 056 82 54 35,  0897 897 149



Весела ГОРАНОВА

Групата за класически 
джаз Golden Horn Brass 
изнесе в Бургас първия си 
концерт. Терасата на Мор-
ското казино събра почита-
тели и бе подходящо място 
за събитието.

Музикантите бяха в 
Бургас по покана на Гене-
ралното консулство и на 
консул Сенем Гюзел.

Бегюм Гьокмен - валдхор-
на, Юлиан Лулу - тромпет, 
Ренато Лупу - тромпет, Си-
нан Ширин - туба, Емре 
Бербергил - тромбон по-
ведоха гостите на вълшеб-
на разходка из различни-
те стилове. Концертът, кой-
то бе в две части, започна 
с изпълнението на El Gato 
Montes и продължи с Uzun 
İnce Bir Yoldayım, Carmen & 
Habanera, Dere Geliyor 
Dere. Публиката аплоди-
ра и китката от руски пес-
ни, сред които "Калинка" и 
"Катюша", събрани в ком-
позицията Russian Fantasy. 

Музикантите изпълни-
ха по време на първата 
част и Pervane, Zeytinyağlı 
Yiyemem, Classical Medley 
и Habudiyar.

Във втората част на 
концерта звучаха ком-
позициите - Pink Panther, 

Çay Elinden Öteye, Autumn 
Leaves, Girl From Ipanema, 
La Cumparsita, Resimdeki 
Gözyaşları, Sevdim Bir Genç 
Kadını, Nihavent Longa.

Гости на музикалното съ-
битие под открито небе бя-
ха областният управител на 

област Бургас Стойко Тан-
ков, зам.-кметът по култура 
в Община Бургас Диана Са-
ватева, кметът на община 
Руен Исмаил Осман.

Концертът се реализира 
с подкрепата на Община 
Бургас.
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Култови места от Бург

Турски джаз - защо не

За групата:

Golden Horn Brass е гру-
па за класическа джаз и 
поп музика, която е пър-
ва по рода си в Турция. 
Групата, състояща се от 
два тромпета, валдхор-
на, тромбон и туба, пред-
ставя на публиката чис-
то нов звук, доста разли-
чен от обикновените ком-
бинации от инструменти. 
Въпреки че в света няма 
много произведения или 
продукции за такава гру-
па, петимата музиканти, 
които следват „трудното, 
но красивото“, изпълня-
ват произведения от на-
стоящи турски компози-
тори, написани по поръч-
ка за тях, като в реперто-

ара си имат и определе-
ни известни произведе-
ния в музикалната лите-
ратура, аранжирани за 
тяхната група, от барок 
до джаз и турски народ-
ни песни.

Целта им е с нетипич-
ната комбинация от ду-
хови инструменти да вне-
сат нова глътка свеж въз-
дух в музиката, която е в 
търсене на нови звуци. 
Golden Horn Brass е съз-
дадена, за да направи ду-
ховите инструменти по-
популярни. Този ансам-
бъл е основан от Бегюм 
Гьокмен през 2006 г. и 
успява да продължи дей-
ността си без прекъсва-
не и до днес. През 2007 г. 
те първи направиха поре-
дица от концерти под за-
главието „образователни 
концерти“, които изнесо-
ха в началните училища и 
имаха за цел да бъдат пи-
онери в тази област.

Ансамбълът се състои 
от петима изявени музи-
канти, всеки от които е 
майстор в своята област, 
опитен оркестрант и пе-
дагог. Те представят Тур-
ция по най-добрия възмо-
жен начин в множество 
концерти както в страна-
та, така и в чужбина.

„Черноморски фар“

Бургаската краса-
вица Розалина По-
пова играе двойник 
на ослепителната и 
магнетична Моника 
Белучи в американ-
ската продук-
ция Memory с 
участието на 
Лиъм Нийсън 
и Гай Пи-
ърс ("Же-
лезни-

ят човек 3", "Блъд-
шот", "Приказки за лека 
нощ"). Лентата на режи-
сьора Мартин Кембъл се 
излъчва зад Океана от 29 
април, разказват от екипа 
на българката, която е вто-
ра подгласничка в конкур-
са "Мисис Бургас" за 2016 
година.

Във филма Лиъм Нийсън 
влиза в редиците на ФБР. 
В последния момент оба-
че се отложило пристига-

нето на Моника Белучи в 
Созопол, където тя също 
трябвало да изиграе някол-
ко сцени.

Това наложило за част 
от снимките на общите 
планове да бъде използ-
вана дубльорка, която 

да отговаря на фи-
зическите й дан-

ни. По време на 
снимките на-

шенката е 
била об-

л е ч е -
на с дре-

хите, предви-
дени за една от 
най-големите ле-

генди на италиан-
ското кино, изиграло 

ролята на трамплин за 
шеметната й кариера, 

завладяла целия свят.
Розалина Попова споде-

ля, че е било изключително 
изживяване да се докос-
не до такива големи звез-
ди, предава БТА. Тя е въз-
хитена от отношението на 
целия екип към участници-
те и признава, че въпреки 
лошите метеорологични ус-
ловия, е било много забав-
но по време на снимачния 
процес.

Бургазлийка замести 
Моника Белучи в нов филм 

„Черноморски фар“

Бургас отново ще прикове по-
гледите с две модни топ събития 
в разгара на лято 2022. Градът ще 
е домакин на един от най-прес-
тижните конкурси за красота в 
света – Mrs. Planet 2022 и дебют-
ното модно ревю Burgas Summer 
Festival. Двете събития ще се 
проведат на 15 юли, от 20:00 ч. 
във вътрешния двор на обнове-
ния Културен дом на НХК.

Създаденият в Холивуд преди 
повече от 25 години конкурс Mrs. 
Planet ще се проведе в България, 
а участнички ще бъдат красави-
ци от над 20 държави, сред които 
Филипините, Малайзия, Индия, 
Сингапур, Украйна, Литва, Румъ-
ния, Грузия и др. Всички те ще 
имат възможност да се запозна-
ят с българската култура, исто-
рия и забележителности. Орга-
низаторите разкриват, че в рам-
ките на седмица те ще имат бо-
гата и изпълнена с приятни емо-
ции програма. Тя включва офи-
циално Welcome Party, интервю 
с международното жури, модно 
дефиле, Fashion Party, мини кон-
курсите „Мисис Планет-спорт“ и 
„Мисис Планет-талант“.

Основната цел на Mrs. Planet 
2022 е да промотира туристи-

ческите, културните, природ-
ните и историческите забеле-
жителности на държавата до-
макин.

Да подпомага развитието на 

туризма, приятелството и кул-
турните връзки между нациите. 
Друга основна цел на конкурса 
е привличането на гости и турис-
ти от цял свят в страната орга-

низатор. По традиция Mrs. Planet 
подпомага различни благотвори-
телни каузи.

Burgas Summer Festival пък е 
първото по рода си модно ревю, 

което ще се проведе за първа го-
дина край морето. То е съчета-
ние на различни стилове дамски 
тоалети - от спортно-елегантни 
до строго официални, ще се де-
монстрират най-новите тенден-
ции в грима и прическите за на-
стоящия сезон, както и актуал-
ни колекции бижута. Ревюто съ-
четава в себе си всичко необ-
ходимо за цялостната визия на 
една дама.

В Burgas Summer Festival ще 
вземат участие актуалните мо-
дели на агенцията, носителки 
на титлата „Мис България“, как-
то и омъжени дами с приза „Ми-
сис Бургас“ и „Мисис България“. 
Организаторите запазват в тай-
на името на водещия, издават 
само, че е морски човек, а сред 
гостите се очакват популярни 
имена от родния елит, предста-
вители от сферата на бизнеса, 
културата, спорта, както и мно-
го общественици.

В модния спектакъл участие 
ще вземат и талантливи бурга-
ски изпълнители, които допъл-
нително ще повдигнат настрое-
нието на гостите.

Събитието се организира съв-
местно от модните агенции „Ин-
тер моделс Бургас“ и „Интер-
саунд“.

Красавици от над 20 държави 
идват в Бургас за Mrs. Planet 2022
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