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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Църковните бюджети усетиха 
липсата на руснаци и украинци 

Подводен дрон търси 
отПАдъЦи в морето 
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Германец идва в слънчев 
бряг за 70-и път

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“  
ще излезе на 22 юли

отбелязахме 185 години от 
рождението на васил Левски

Хотелиери 
блокират 

кръстовището 
на Равда

след аларма на „Черноморски фар“: 

в БУрГАс

Силвия ШАТЪРОВА

В Бургаския залив започнаха проучвания на 
екологичното състояние на морето с нов робот 
за подводно изследване. 

С подводен дрон се изследва морското дъно 
за полимерни отпадъци, метал, стъкло, както и 
морската повърхност, след което ще започне по-
чистване на местата, които са по-сериозно за-
мърсени.

Шест са точките в Бургаския залив, които се об-
следват. Това са пристанище Бургас, където дро-
нът „рови“ за боклуци на 1, 2 и 15 корабно място, 
пристанище Сарафово, както самия порт, така и 
акваторията му, Ченгене скеле, Бургаския плаж - 
Северен и Централен, остров Света Анастасия.

Общински съветници искат строги мерки 
за тротинетки в пешеходните зони Стр. 2
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реКорд!

4 Пластмасата -  
най-многобройна  
по дъното на залива 

4 Автомобилни гуми, 
бутилки и торбички са 
най-големият замърсител
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Подводен дрон търси  

Силвия ШАТЪРОВА

В Бургаския залив за-
почнаха проучвания на 
екологичното състояние 
на морето с нов робот за 
подводно изследване. 

С подводен дрон се из-
следва морското дъно за 
полимерни отпадъци, ме-
тал, стъкло, както и мор-
ската повърхност, след 
което ще започне почист-
ване на местата, които са 
по-сериозно замърсени.

Шест са точките в Бур-
гаския залив, които се об-
следват. Това са приста-
нище Бургас, където дро-
нът „рови“ за боклуци на 
1, 2 и 15 корабно място, 
пристанище Сарафово, 
както самия порт, така и 
акваторията му, Ченгене 
скеле, Бургаския плаж - 
Северен и Централен, ос-
тров Света Анастасия. 

След като се видят отпа-
дъците, те се почистват с 
помощта на водолазите от 

„Приятели на морето“. По-
следно такава акция бе 
направена тази събота на 
пристанището в Сарафо-
во.

Екоинициативата е по 
проект „Повишаване на 
знанията за морската 
околна среда за устойчи-
во управление на морски-
те ресурси и постигане це-
лите на син растеж“.

По проекта от универси-
тет „Проф. д-р Асен Злата-
ров“ работят проф. Севда-Н
о

в
и
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Георги РУСИНОВ

След като вестник „Черно-
морски фар“ алармира за за-
честяващите проблеми, свър-
зани с придвижващи се с тро-
тинетки и велосипеди по цен-
тралните пешеходни улици на 
Бургас, и общински съветни-
ци повдигат темата с питане 
до администрацията.

Георги Дракалиев и Нико-
лай Стоянов от ВМРО също 
отчитат зачестяването на 
придвижващите се с велоси-
педи, тротинетки и електриче-
ски скутери граждани по 
„Александровска“ и „Богори-
ди“. 

„Това е в противоречие със 
Закона за движение по пъти-
щата, който изрично забраня-
ва това. През летния сезон в 
града има много посетители и 

едва ли им прави добро впечатление меж-
ду тях да слаломират устремени състезате-
ли. Това неминуемо създава предпоставки 
за инциденти, а на такива и ние лично сме 
били свидетели. Липсата на контрол върху 
това недобросъвестно поведение доведе 
до зачестяване на оплакванията на наши 
съграждани, които винят Общината за то-
ва“, пишат общинските съветници.

Затова те питат колко акта са наложени 
и колко наказателни постановления са из-
дадени на водачи на велосипеди, тротинет-
ки и други електрически превозни сред-
ства за нарушаване на Закона за движе-
ние по пътищата през последните две годи-
ни. Вторият въпрос е: ще предприеме ли 
администрацията по-сериозни мерки за 
прекратяване на тези закононарушения, 
за да не се стигне до някой по-сериозен 
инцидент.

Припомняме, че Законът за движение по 
пътища дава възможност на общинските 
съвети да приемат по-строги мерки в свои-
те общински наредби срещу нарушители от 
такъв тип.

4 Пластмасата -  
най-многобройна по дъното 
на залива 

4 Автомобилни гуми, 
бутилки и торбички са  
най-големият замърсител 

Дона МИТЕВА

Хотелиери затварят днес 
сутринта от 8.30 часа кръс-
товището на село Равда, в 
посока на Слънчев бряг. 
Това са хората, които при-
ютиха в местата за наста-
няване украински гражда-
ни, бягащи от военните 
действия. Те напомнят за 
себе си, защото не са им 
изплатени парите от дър-
жавата.

За готвените протестни 
действия потвърди хотели-
ерът Красимир Колев. „Да, 
ще затворим сутринта 
кръстовището. Не сме по-
лучили средства от държа-
вата от април. А обещани-
ята бяха да ни се изплатят 
средствата до края на юни. 
Сега сме средата на юли. 
Ние сме изпълнили всички 
изисквания по отношение 
на документацията, спази-
ли сме сроковете. А сега 
плащаме всички харчове“, 
коментира той. 

Една част от хотелиери-
те, които настаниха украи-
нци, признават и това, че 
са теглили кредити, за да 
са в полза на изпадналите 
в беда хора.

Други хора от туристиче-
ския бранш, били на сре-
ща с министър Проданов, 
недоумяват защо се орга-
низира този протест. Те 
твърдят, че чрез всички 
браншови организации за-
интересованите страни са 
информирани, че сред-
ствата ще бъдат преведе-
ни след 20 юни.

Отговорът за действията 
на хотелиерите е логичен – 
явно те не вярват на обе-
щания.

Хотелиери 
блокират 

кръстовището 
на Равда

Чакат от април 
парите си за 
украинците 

Общински съветници искат 
строги мерки за тротинетки  

в пешеходните зони

Николай Стоянов и Георги Дракалиев (на заден 
план) отправят питането

„Черноморски фар“

През далечната 1974 г. 
Хералд Флойрен пристига 
от Дюселдорф в Слънчев 
бряг за първи път. Днес, 
месец преди да навърши 
80-годишна възраст, гер-
манският турист пристига в 
най-големия курортен ком-
плекс у нас за рекордния 
70-и път. Заедно със съпру-
гата си, дъщеря си и внука 
си, Хералд Флойрен отсяда 
за лятната си ваканция в 
зона Изток на комплекса и 
всяка сутрин до обяд посе-
щава любимия си центра-
лен плаж в Слънчев бряг. 
Неведнъж през годините 
се е случвало германецът и 
семейството му да посеща-
ват комплекса повече от 
веднъж за едно лято. 

В ресторант „Емона“, лю-
бимото място, което Хе-
ралд Флойрен посещава 
при всяка своя визита в 
най-големия курортен ком-
плекс у нас, изпълнителни-
ят директор на „Слънчев 

бряг“ АД Златко Димитров 
връчи на г-н Флойрен бла-
годарствено писмо. 

„От името на „Слънчев 
бряг“ АД бих искал да из-
разя нашата благодарност 
за това, че за 70-и път по-
сещавате и избирате Слън-
чев бряг за Вашата лятна 
ваканция. Благодарим Ви 
за лоялността през всички 
тези години и за високата 
оценка, която с присъстви-
ето си в най-големия ку-
рортен комплекс в Бълга-
рия давате на природните 
дадености и туристическия 
продукт, които Слънчев 
бряг осигурява“, се казва в 
посвещението. 

Изборът на хиляди чуж-
дестранни туристи всяка 
година, за които Слънчев 
бряг е предпочитана лятна 
дестинация, прави туристи-
ческия бизнес в комплекса 
още по-амбициран в това 
всяка година да успява да 
постига високи стандарти 
на гостоприемство и об-
служване. 

Германец идва в Слънчев 
бряг за 70-и път РекОРд!

Месец преди да отбележи  
80 години германският турист Хералд 

Флойрен посети отново курорта
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отпадъци в морето на Бургас 

лина Турманова и гл. ас. 
д-р Емилия Иванова. Екип 
от учени от ВМУ „Н. Й. Ва-
пцаров“ с ръководител 
проф. Мирослав Цветков 
ръководи заснемането на 
морското дъно в аквато-
рията с апаратурата, коя-
то е специално закупена 
по проекта.

Имаме сензори за дъл-
бочина и температура и 
координати къде се нами-
ра и локализира отпадъ-
ците.

Дронът е специфичен и 
има определени сензори 
за дълбочина и температу-
ра, локализира къде са за-
мърсителите, има ръка и 
може да захваща опреде-
лени отпадъци.

В момента се прави ле-
тен мониторинг, но вече 
са готови анализите от 
зимния и пролетния. Да-
нните сочат, че Бургаски-

ят залив е сравнително 
чист. Най-голямо е коли-
чеството на пластмасови-

те отпадъци в шестте зо-
ни, като тя е 60% от тях, 
следват металите, хартия-

та и стъклото.
От полимерните отпадъ-

ци първо място е на авто-

мобилните гуми.
В пристанище Бургас и 

Ченгене скеле водолазите 
са извадили най-много 
точно от този вид отпадък, 
следват бутилките и тор-
бичките.

На Северния и Централ-
ния плаж най-многоброй-
ни са металите.

От екипа на проекта 
препоръчват разработва-
не на син етикет - знак, 
който се поставя на заве-
дение, което се е включи-
ло в инициативата за на-
маляване на полимерните 
отпадъци. Логото се пре-
доставя след проверка на 
място и след заявка от за-
ведението.

Вследствие на анализи-
те ще бъде разработена и 
нова дисциплина в уни-
верситета - „Полимерни 
замърсители в морска 
среда“.

кРИМИ

Мъж от 
Черни връх 
загина на 
място при 
катастрофа

36-годишен мъж от 
каменското село Черни 
връх е загинал при ката-
строфа, съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
Инцидентът е станал на 
пътя Средец – Бургас. 
Мъжът е катастрофирал 
самостоятелно по неуста-
новени до момента при-
чини като се е блъснал в 
крайпътно дърво с авто-
мобила си „Алфа Ромео 
147“. Работата по случая 
продължава. 

Пиян се 
метна на 
мотопед в 
Ахтопол

В Ахтопол 39-годишен 
местен мъж е спрян за 
проверка от служители на 
Районно управление – 
Царево докато шофира 
мотопед „Хонда“, съобщи-
ха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Полицаите 
установили, че същият 
шофира след употреба на 
алкохол с концентрация 
2.38 промила. 

Тарикат от 
Свищов опита 
да обмени 
фалшиво евро 
в китен

23-годишен мъж от 
Свищов е опитал да 
обмени фалшиви пари в 
Китен, съобщиха от прес-
центъра на Областна 
дирекция на МВР-Бургас. 
В Районното управление е 
получено съобщение от 
касиер в обменно бюро в 
Китен за това, че е напра-
вен опит за обмяна на 
100-еврова фалшива 
банкнота от въпросния 
млад мъж.

„Черноморски фар“

„Целта ни в Българско е 
братство с всекиго, без да 
гледаме на вяра и народ-
ност; ръката си подаваме 
всекиму, който желае да 
пролива кръв с нас заедно 
за живот и свобода човеш-
ка… От никоя страна нищо 
не се надяваме и никому 
за нищо не се молим. 
Всичко се състои според 
нас в нашите задружни си-
ли. Против тях не може 
противостоя и най-силна-
та стихия!“.

Пред автора на тези ду-
ми се поклониха и остави-
ха по цвете бургаският 
кмет Димитър Николов, 
областният управител 
Стойко Танков, местни по-
литици, много самооргани-
зирани граждани. Вълну-
ващи думи за живота и де-
лото на Апостола прочете 
актьорът Алекс Анмахян. 
Пред паметника му се про-
веде и военен ритуал.

Около фонтана до Култу-
рен център „Морско кази-
но“ деца от летните зани-
мания към НЧ „Асен Зла-
таров 1940“ от сутринта 
разказват с картини за 
Левски.

Отбелязахме 185 години от 
рождението на Васил Левски

В събота водолази от клуб „Приятели на морето“ извадиха от пристанището на 
Сарафово тонове отпадъци



Дона МИТЕВА

Двойното поскъпване на 
църковните свещи от на-
чалото на месеца вече се 
усеща във всички храмо-
ве. Решението за скока е 
на Светия Синод. Част от 
причините, които бяха из-
тъкнати, са високите транс-
портни разходи при вноса 
на парафин и по-високите 
цени на суровините.

„Още е много рано да се 
каже какви ще са загубите, 
не е изминал дори цял ме-
сец още. Но съдейки от оп-
ита при предното поскъп-
ване - приходите със си-
гурност ще намалеят. Има 
миряни, които са си опре-
делили един бюджет и се 
придържат към него. Ако 
досега са купували по пет 
свещи, сега ще купуват по 
две, най-много три. Дори 
ще започнат да се въздър-
жат. Неприятно е за хора-
та като видят, че най-масо-
во купуваната свещ е вече 
80 стотинки”, казва архи-
ерейският наместник отец 

Севастиян. 
Към това може да се до-

бави и фактът, че обикнове-
но хората, които постоянно 
посещават храмовете са с 
ограничени доходи, инва-
лиди, болни или възрастни 
пенсионери.

Най-евтината свещичка, 
която почти не се предла-
га в бургаските храмове, за-
щото е много крехка, топи 
се бързо, изкривява се, 
като се запали, беше от 20 
стотинки, сега вече е 40. А 
тези, които се купуват най-
често – от 40 стотинки, вече 
се продават за 80. Тази от 
2 лева – вече е 4.

Нека припомним, че 
средствата от продажба-
та на свещи остават за са-
мия храм. С тях се покриват 
разходи за певците в хора, 
ако в храма има такъв или 
пък за заплати на жени-
те, които работят в него. С 
тези пари се правят ремон-
ти, плащат се сметки.

На този етап отец 
Севастиян не може да каже 
до каква степен ще се нама-

лят приходите за бургаски-
те храмове, нито как ще се 
компенсират те.

„Аз и по друг повод съм 
казвал, че каквото и да 
се случва, ние ще си из-
вършваме служенията. 
Опитваме се да се нагаж-
даме към определената си-
туация”, казва бургаският 
свещеник.

Притеснението е, че все 
повече ще процъфти про-
дажбата на свещи извън 

храма. Почти всички са 
виждали ромки със снопо-
ве от по сто свещи, които 
минават между блоковете 
или по пазарите, където се 
струпват хора, деликатно 
предлагат: „Како, не ти ли 
трябват свещи, ма, евтино 
ги давам”. Този вид търгов-
ки обикалят и по селата от 
къща на къща и реализират 
успешно стоката си.

По думите на отец 
Севастиян, не само тези 
търговки са в сивия сектор 

на продажбата на свещи. 
„Много цветарски магази-
ни също предлагат свещи. 
Особено тези, които са на 
гробищата. Това не е ново, 
сигурно сега оборотът им 
ще се увеличи, но нищо не 
можем да направим. 

Аз винаги подчертавам 
пред миряните, че закупу-
ването на свещи от храма 
е своеобразно подпомага-
не на самия храм, защото 
средствата остават за под-
дръжката му, за хората, ко-

ито работят там. Въпрос на 
личен избор на всеки човек 
е, както всичко останало и 
това, откъде ще си купи све-
щи”, казва свещеникът.

Финансов удар понасят 
храмовете по морето, не 
само от поскъпването на 
свещите, а и от липсата на 
украинци и руснаци. Това 
свещениците са усетили 
вече осезателно. „И укра-
инците, и руснаците бяха 
хора, които в неделя идваха 
на служби, а не само в не-
деля, а и на всички празни-
ци. Купуваха свещи, оставя-
ха и дарения. Сега и едните, 
и другите ги няма”, обясня-
ва отец Севастиян.

Българите, които идват 
по морето за плаж и бира, 
не са от хората, които оти-

ват да запалят свещ в мест-
ния храм. Това много рядко 
влиза в техния дневен ред 
за почивката на море, жал-
ва се свещеникът. Така че 
след оттеглянето на голя-
ма част от украинците об-
ратно в родината им или 
пък пренасочването им 
към вътрешността на стра-
ната, от една страна, и ре-
стрикциите към руснаците 
са се отразили драстично 
на приходите на храмове-
те по морето.
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Църковните бюджети усетиха липсата 
на руснаци и украинци по морето

Удвоената цена на свещите 
е ново изпитание за тях

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
8000 гр. Бургас , ул. „Цар Иван Шишман“ № 8

тел. 056 / 894370, факс 056 / 842779

ОБЯВЛЕНИЕ

Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, 
ул. „Иван Шишман” № 8 на основание глава V, раз-
дел IV от Кодекса на труда, чл. 30 – 33 от Наредба 
№ 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването 
на горските територии и Заповед № РД 16 – 342 
/ 14.07.2022 г. на директора на РДГ Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността „Главен специалист горски ин-
спектор” към Специализирана администрация, 
Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за които се обявява кон-
курса – 1 работно място.

I. Минималните и специфични изисквания, 
предвидени в нормативните актове за заема-
не на длъжността „Главен специалист горски ин-
спектор” са:

1. Минимални изисквания:
1.1 Образователна степен – средно лесовъд-

ско образование.
1.2. Специалност:  „Горско стопанство” с при-

добита квалификация „техник – лесовъд” или „тех-
ник – технолог”, или професия „техник – лесовъд” 
или „техник – механизатор”, или  приравнени към 
тях образование и квалификация в съответствие 
с изискванията на ЗПУО и ЗПОО.

1.3. Професионален опит – 2 г.
2. Специфични изисквания за заемане на длъж-

ността:  да отговарят на условията по чл. 198 
от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 
30.01.2012 г. за контрола и опазването на гор-
ските територии.

II. Начинът за провеждане на конкурса е: тест 
и интервю с кандидатите

III. Етапи на провеждане:
1. Подаване на документи за участие в конкурс-

ната процедура.
2. Допускане на кандидатите.
3. Обявяване на допуснатите и недопуснати-

те кандидати.
4. Провеждане на конкурса
4.1. първи етап – провеждане на тест при след-

ните условия:
- Тестът  се състои от 30 (тридесет) затворе-

ни въпроса с по три възможни отговора, един от 
които  е верен.

-  Всеки верен отговор от теста да се оценява 
с 1 точка, а неверния – с 0 точки. 

-  Минималният резултат, при който кандида-
тът се счита за успешно издържал теста, е 21 ве-
рни отговора.

- Времетраене на теста – 60 минути.
4.2. втори етап – интервю при следните ус-

ловия:
всеки кандидат отговаря на въпроси на коми-

сията по седем вида компетентности
всеки от членовете на комисията оценява кан-

дидата по всяка от компетентностите с оценка от 
едно до пет.

-  Минималния резултат, при който кандидатът 
се счита за успешно издържал интервюто е 63 
точки, формиран от сбора от оценките на чле-
новете на комисията. Кандидата се оценява по 7 
вида компетентности и средната  оценка  от пред-
ставянето му не трябва да е по – ниска от „3” , 
което в средна степен отговаря на изискванията 
за длъжността.

4.3. трети етап – окончателно класиране.

При окончателното класиране се събират точ-
ките на кандидата от теста и интервюто.

IV. Необходимите документи, които следва да 
бъдат представени от кандидатите за участие в 
конкурса за длъжността са: 

1. Заявление за участие. 
2. Копия от документи за придобитата образо-

вателно-квалификационна степен.
3. Автобиография европейски формат-СV.
4. Копие от свидетелство за правоуправление 

на МПС – минимум категория „В”.
5. Медицинско свидетелство от лечебно заве-

дение, удостоверяващо, че лицето:
а/ не страда от психически разстройства.
б/ през последните три години не е настанявано 

принудително в лечебно заведение по глава пета, 
раздел II от Закона за здравето и не е лекувано 
за употреба на наркотични вещества. 

6. Документ от Районен съд по местоживеене, 
удостоверяващ, че:

а/ срещу лицето няма наложени мерки за защита 
по Закона за защита от домашното насилие.

б/ лицето не е нарушавало обществения ред 
три или повече пъти, за което са му налагани ад-
министративни наказания.

7. Медицинско свидетелство.
8. Документ удостоверяващ, че кандидата при-

тежава 2 години стаж по специалността /извле-
чение от трудова или служебна книжка или друг 
официален документ/.

Забележка: За участие в конкурс се допуска 
и кандидат, който не е получил документа по т. 
5, буква "б" и т. 6, но представи декларация по 
образец (приложение № 11 към Наредба № 1 от 
30.01.2012 г. за контрола и опазването на гор-
ските територии).

Образци на заявление за участие в конкурс, 
длъжностна характеристика, както и информа-
ция за провеждането на конкурса могат да бъдат 
получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 

13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, на-
ходящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман № 8 ет. 
4, стая № 4.

 V. Документите следва да бъдат представени 
в едномесечен срок от деня на публикуване на 
обявлението за провеждане на конкурса в местен 
ежедневник, лично или чрез пълномощник /нота-
риално заверено пълномощно/ в деловодството 
на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван 
Шишман” № 8, ет. 4, стая № 4 всеки работен ден 
от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа. При подаване 
им на лицата се предоставя длъжностна характе-
ристика за конкурсната длъжност.

VI. Списъците или други съобщения във връзка 
с конкурса да се обявят на информационно таб-
ло в административната сграда на РДГ, гр.Бургас, 
ул.„Иван Шишман” № 8, ет. 4.

VII. Кратко описание на длъжността „Главен спе-
циалист горски инспектор”:

Осъществява непосредствен контрол по прила-
гане на Закона за горите по отношение на всич-
ки дейности в горските територии, както и вър-
ху съхранението, транспортирането и преработ-
ването на дървесина и недървесни горски про-
дукти. Осъществява контролните си функции под 
прякото ръководство на служители от по – висо-
ки длъжностни нива. Предотвратява и установява 
нарушения на разпоредбите на Закона за горите, 
Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за 
рибарството и аквакултурите, Закона за защите-
ните  територии, Закона за биологичното разно-
образие и Закона за лечебните растения, както и 
техните подзаконовите нормативни актове.

VIII.  Минималната заплата за длъжност-
та „Главен специалист горски инспектор”  към 
Специализирана администрация, Дирекция 
„Горско стопанство” на РДГ Бургас в размер на 
710 лева.

IХ.  РДГ Бургас не заплаща пътни разходи от 
местоживеене до месторабота. 

Отец Севастиян



През м. юли в ход е основ-
ният ремонт на старата сгра-
да на жп гара Айтос. Финан-
сирането е по проект на ДП 
„Национална компания „Же-
лезопътна инфраструктура“ 
- „Рехабилитация на желе-
зопътната инфраструктура в 
участъци от железопътна ли-
ния Пловдив-Бургас, Поз. 2 – 

Премахване на прелезите и 
изграждане на надлези/под-
лези за железопътния учас-
тък Пловдив – Бургас, по ОП 
„Транспорт и транспортна ин-
фраструктура 2014-2020“. 

По същия голям проект са 
и дейностите по премахване-
то на жп прелезите и изграж-
дането на два железопътни 
надлеза в землищата на се-
лата Черноград и Тополица, 
за безопасно и удобно пре-
минаване.

Само минута ни отнема за-
познанството ни с Юлия Яне-
ва, професионалистът, който 
ръководи и контролира стро-
ителните дейности по цялост-
ното реновиране на сградата 
на жп гара Айтос. Била е на-
роден представител в 38-ото 
Народно събрание. Не е ай-
тозлийка и няма как да знае, 
пък и никой не се наема да 
каже, в продължение на колко 
години старата сграда не е ос-
новно ремонтирана. А те със 
сигурност не са малко, и пред-
вид очакванията ще се окаже, 
че 2022-ра е паметна за исто-
рията на айтоското БДЖ. 

В момента сградата е "опа-
кована" в желязно скеле, пет-
надесетина работници се тру-
дят усърдно по санировка-
та, показва ни техническият 
ръководител Янева. Между 
другото научаваме, че е дъ-
щеря на Кузман Янев, един 
от създателите на СДС-Бур-
гас и бивш кмет във Времен-
ната управа на Приморски 
район. Енергична е, в дви-
жение ръководи строител-
ството и личи, че има ясна 
визия за очаквания резул-
тат. Тя е човекът, който под-
робно ни обяснява какво се 
случва с жп градежа отвън 
и отвътре.

Научаваме, че изпълните-
лят е софийска фирма, а по-
дизпълнител - айтоската „КМК 
БИЛД“ ЕООД. Строителство-
то започнало преди 20-25 дни 
и трябва да приключи през ок-
томври, когато новата жп гара 
ще бъде открита. 

На въпроса: „Как ще из-
глежда?“, Янева отговаря ла-
конично: „Надявам се, кра-
сиво!“ И обяснява, че новата 
чакалня остава на мястото на 

старата, без касите за биле-
ти, но пък със стая за майки с 
деца, където малчуганите мо-
гат да бъдат хранени, повива-
ни и т.н. В сградата са плани-
рани и новите санитарни въ-
зли, включително за инвали-
ди. Както всички знаем, ста-
рите бяха навън и там рядко 
се стъпваше. Касите пък се 

изнасят в съседното помеще-
ние. Става ясно и къде ще е 
офисът на началника на гара-
та, както и "битовката" за де-
журните на смяна.

На втория етаж се ренови-
рат три апартамента за слу-
жителите на БДЖ с всички 
удобства - два тристайни и 
един двустаен. Нов ще е и по-

кривът на жп сградата. Ста-
рият, който преди време се 
подпали, е изцяло премахнат 
- една част от него била сери-
озно обгорена. Покривът ще е 
уникален - с метални кереми-
ди, обяснява още от Янева.

Разбира се, ремонтът не 
спира движението на влако-
вете, нито десетките пътни-

ци, които от сутрин до вечер 
пристигат и заминават от жп 
гара Айтос в различни посоки. 
Няма проблем да си купиш би-
лет и да отпътуваш, казва тех-
ническият ръководител и по-
казва обезопасения проход 
към вътрешността на сграда-
та, по който всеки може да 
мине, за да се снабди с би-
лет. За безопасността на пъ-
туващите са и новите метални 
парапети, които отделят перо-
на от релсовия път.

Не видяхме пустеещия пе-
рон отпреди няколко годи-
ни. В рамките на само поло-
вин час, докато разговаряме 
с Янева и работниците, прис-
тигнаха два влака. Изненада 
ни големият брой на пътници-
те, които слязоха, на перона 
се трупаха и желаещи да от-
пътуват. Дали заради цените, 
или за удобство, интересът на 
айтозлии към жп транспорта 
рязко е скочил. А новата гара 
май "идва" тъкмо навреме, за 
да поеме обслужването им. С 
надеждата, че най-сетне ще е 
европейско...
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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След десетилетия Айтос най-сетне с европейска жп гара
През юли сградата е 
„опакована“ в желязно 
скеле, петнадесетина 
работници се трудят 
усърдно по санировката

Машини и скеле посрещат пътниците на жп гара Айтос
Юлия Янева с готовност разказва за новата ви-

зия на гарата

От друг ъгъл Снимка за историята - Архив НП 2017 г.

Здрави парапети разделят перона от релсовия път

И жп прелезът край Черноград ще бъде заменен с нов надлез за безопасност 
на преминаващите. Снимка: Архив НП 2016 г.Време за почивка - работници на айтоска фирма строят айтоската гара
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На 14 юли в около 13.00 
ч. на кръстовището на ули-
ците „Паскал Янакиев“ и 
„Станционна“ в Айтос 31-
годишен айтозлия велоси-
педист не спира на пътен 

знак СТОП и отнема пре-
димството на автомобил. 
Велосипедистът е блъснат 
от правомерно движещия 
се  л.а. „Фолксваген Па-
сат“, управляван от 40-го-

дишен мъж от село Чер-
ноград. 

От ПТП-то е пострадал 
велосипедистът, който е с 
охлузна рана в областта 
на главата. Прегледан е в  

УМБАЛ - Бургас и е освобо-
ден по собствено желание 
за домашно лечение. 

Ще припомним, че де-
сет дни по-рано, на също-
то кръстовище, съпрузи 

пострадаха на пешеходна-
та пътека. На 3 юли около 
19 ч. 39-годишен айтозлия 
с "Дачия Сандеро" им отне 
предимството и при пос-
ледвалия сблъсък постра-

даха и двамата съпрузи. 
И двамата бяха настане-
ни за лечение в отделение 
„Ортопедия“ в бургаската 
болница.

НП

Втори инцидент на кръстовището 
на „П. Янакиев“ и „Станционна“

НП на кръстовището минути след инцидента

Точно от година е реше-
нието на Общински съвет 
- Айтос за "изнесен риту-
ал" на бракосъчетанията. 
200 лв. такса за сключване 
на граждански брак извън 
сградата на Община Ай-
тос гласуваха съветниците 
през 2021 г.. Младите двой-
ки от община Айтос могат 
да избират къде да се раз-
пишат - в парк "Славеева 
река" или в Етнографския 
комплекс "Генгер".

Решението беше свърза-
но с приемане на допълне-
ние към Наредбата за оп-
ределяне и администри-
ране на местните такси и 
цени на услуги на терито-
рията на община Айтос. 
Причината - в наредбата 
не е предвидена такса за 

случаите, в които длъж-
ностното лице по граж-
данско състояние сключ-
ва граждански брак извън 
сградата на Общинска ад-
министрация, т.н. „изне-
сен ритуал“. Заради инте-
рес на младите двойки да 
сложат подписи отвъд сте-
ните на Ритуалната зала, 
възниква необходимост 
от въвеждане на такса за 
изнесените бракосъчета-
ния. Кметът Васил Едрев 
предложи опцията "изне-
сен ритуал", а Общински-
ят съвет прие нововъведе-
нието единодушно.

Семейният кодекс дава 
възможност за сключва-
не на граждански брак на 
друго публично място, из-
вън общинската Ритуална 

зала. Но за да може Об-
щината са отговори на ис-
канията на бъдещите мла-
доженци, беше необходи-
мо Общинският съвет да 
вземе решение за разме-
ра на таксата за ритуал на 
открито. Решението е тя да 
е 200 лв. Допълнението на 
Наредбата за определяне 
и администриране на мест-
ните такси и цени на услуги 
на територията на община 
Айтос влезе в сила през м. 
юни 2021 г. Вероятно зара-
ди ковид мерките, въпреки 
заявяваното желание от 
страна на немалко канди-
дат-младоженци, вече го-
дина след решението, "из-
несен ритуал" все още не 
се е състоял.

НП

Община Айтос в качест-
вото си на партньор по 
проект „Приеми ме 2015“ 
финансиран от Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския со-
циален фонд, предоставя 
„Приемна грижа” и през 
2022 год. Удължаването на 
проектните дейности е на 
база подписано Допълни-
телно споразумение меж-
ду Агенция за социално 
подпомагане и управлява-
щия орган на Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“. Срокът 
на изпълнение на договора 
е 31.12.2022 година.

От месец ноември 2016 г. 
със стартирането на Вто-
рия етап на проекта зара-
боти Областен модел на 
управление, като за об-
ласт Бургас предоставя-
нето на услугата "Прием-
на грижа" се извършва в 
следните общини партньо-

ри: Бургас, Айтос, Каме-
но, Карнобат, Средец, Со-
зопол, Сунгурларе и об-
щина Малко Търново. Об-
ластният екип по прием-
на грижа  (ОЕПГ) включва 
пет социални работници и 
началник-екип, обслужва-
щи приемните семейства 
от общините. 

Като цел за развитие-
то на услугата „Приемна 
грижа“ в област Бургас, 
ОЕПГ - Бургас, съвместно 
с РДСП и ОЗД към ДСП, 
продължава инициатива-
та за набиране на канди-
дати за приемни семей-
ства за общините-парт-

ньори по проект „Приеми 
ме 2015“, съобразно пла-
нираните по профил „При-
емни семейства“, чрез по-
пуляризиране на услугата 
„Приемна грижа“ на об-
щинско ниво.

Желаещите да предоста-
вят услугата „Приемна гри-
жа” за община Айтос  мо-
гат да се обърнат към со-
циалните работници от Об-
ластния екип по приемна 
грижа, относно процедура-
та за кандидатстване, кри-
териите, на които трябва 
да отговарят кандидатите 
за приемен родител и фи-
нансовата обезпеченост 
на предоставящите услу-
гата на адрес:

гр. Бургас, ул. „Глад-
стон“ 39, Младежки култу-
рен център, имейл: burgas_
priemime@abv.bg, както и 
към оперативен счетово-
дител за община Айтос на 
адрес: гр. Айтос, ул. "Цар 
Освободител" №3 - Мари-
ана Зарова.

Ако и Вие искате да помогнете! 
Банкова сметка на храм "Св. Дими-
тър" - град Айтос за новоизгражда-

щия се храм "Св. Рождество Богоро-
дично" - село Дрянковец:

IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - 

Айтос

ОБЯВА

ТЕЛ. 0894664003 АЙТОС - ЛЕНА, 
ПРОДАВА ПИАНО "KOMITAS", НА-
СТРОЕНО, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯ-
НИЕ - ЦЕНА 500 ЛВ.

Проект „Приеми ме 2015“ 
предоставя „Приемна 

грижа” и през 2022 година

Айтозлии могат  
да сключват брак на открито
„Генгера“ или парк „Славеева 

река“ са двете места

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Забранява се нерегламентираното из-
хвърляне на строителни отпадъци в контей-
нерите за битови отпадъци, речни корита, 
ниви, горски територии, пътища, дерета. На-
рушителите ще бъдат наказвани с глоби. По 
Закона за управление на отпадъците - па-
ричната санкция е от 300 до 4000 лв.

Всеки гражданин на територията на об-
щината, желаещ да депонира строителни 
отпадъци, трябва да подаде заявление до 
кмета на община Айтос и да получи Разре-
шение от кмета на община Айтос за извоз-
ването на строителния отпадък до съответ-
ната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите, в сгра-
дата на Община Айтос или чрез електрон-
на поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – стар-
ши експерт, Дирекция ТСУРР, Община Ай-
тос, стая №6, тел. 0897992321

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. Ай-

тос 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 дружеството
4. Избор на Управителен съвет

5. Избор на Председател
6. Разни

Събранието ще се проведе в клуба на Община Айтос на ул.„Паркова“№ 52. 
Каним членовете на Сдружение „Тракийско дружество 1897 Петър Киприлов“ 

за участие в работата на събранието. 
 Пламен Михайлов - председател на Управителния съвет



Фигурата на снимката е 
скулптурата на жена, коя-
то всеки от нас е виждал в 
Градската градина в Айтос. 
А белият правоъгълник на 
преден план е един от про-
жекторите, които осветяват 
скулптурата в тъмната част 
на денонощието. Красиво..., 
но не за дълго... Прожекто-
рите бяха монтирани по вре-
ме на цялостното благоус-
трояване на градината, т.е. 

съвсем скоро, но вече са 
унищожени. 

Не случайно, в кадър 
е и този голям камък. С 
него двата прожектора са 
били атакувани, неизвест-
но защо, съобщиха от Об-
щина Айтос. 

Някой пак посяга на об-
щинската собственост. 
Само че този път със сигур-
ност ще бъде санкциониран. 
И санкцията ще бъде както 

морална, така и материална. 
Защото всеобхватното ново 
видеонаблюдение в Град-
ската градина не е пропус-
нало да запечата лицата на 
извършителите на снимки и 
видеа. Те бяха предадени в 
Районното управление - Ай-
тос и станаха известни на 
полицията.

От общинската админи-
страция пък изчислиха ще-
тите, които трябва да бъдат 

възстановени на общинския 
бюджет от родителите на не-
пълнолетните извършите-
ли - 297.54 лв. В сметката се 
включват доставката и мон-
тажът на два броя LED про-
жектори (с вкл. ДДС) и де-
монтаж на счупените осве-
тителни тела. Парите тряб-
ва да бъдат внесени в Цен-
търа за административно 
обслужване на Община Ай-
тос, научи още НП.

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Непълнолетни унищожиха прожектори 
• Родителите ще плащат сметката
• Ново видеонаблюдение в Градската градина не е 
пропуснало да запечата лицата на извършителите

На основание чл. 44 ал. 
2 от ЗМСМА, и в изпълне-
ние на чл. 140 ал. 4 от За-
кона за публичните фи-
нанси и Наредбата за ус-
ловията и реда за съста-
вяне на тригодишната бю-
джетна прогноза за мест-
ни дейности и за съставя-
не, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на 
Община Айтос, председа-
телят на Общински съвет 
- Айтос Красимир Енчев 
отправи покана към граж-
даните на община Айтос 
и всички заинтересовани 
лица да присъстват на пуб-
личното обсъждане на го-
дишния отчет за изпълне-
ние на бюджета за 2021 г. 
на 18 юли т.г.

Публичното обсъждане 
се проведе в Заседател-
ната зала на Общински 
съвет - Айтос. Материали-
те по годишния отчет на 
бюджета бяха на разпо-
ложение на местната общ-
ност в Центъра за Адми-
нистративно обслужване 

на Община Айтос и всеки 
пожелал можеше да се за-
познае с документите пре-
ди обсъждането. Гражда-
ните имаха и възможност-
та да предоставят стано-

вища по годишния отчет 
в деловодството на Об-
щински съвет - Айтос не 
по-късно от два дни пре-
ди провеждане на публич-
ното обсъждане.

Повече за изпълнени-
ето на Бюджет 2021 и 
публичното обсъждане 
четете в броя на НП на 
22.07.2022 г.

Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива“ град Айтос

гр. Айтос, ул. “Славянска“ № 50, 
e-mail: pgss_aitos@abv.bg, тел.0888206682

ОБЯВА

ПГСС “Златна нива“ гр. Айтос, ул. “Славянска“ №50, 
приема оферти за ремонт на покрив на училищната 
сграда.

Офертите се получават в запечатани, непрозрачни 
пликове до 16:00 часа на 28.07.2022 г.

Оглед на обекта - всеки работен ден от 08:00 до 16:30 
часа и снимки на сайта на училището www.pgss-aitos.
org

За допълнителна информация - тел: 0888/206682; 
0878/451459

Директор: /п/ Т. Чакъров

Публично обсъждаха 
изпълнението на Бюджет 2021

Голяма победа за айтоския спортен клуб по киоку-
шин с президент Иван Костов - едно второ и едно 
трето място от Световна купа във Варна.

Още за успехите на айтоските каратеки - в броя 
на НП на 22 юли.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх. №63-00-70/07.06.2022 г. на 
Национално сдружение на общините в Република Бъл-
гария, относно указания на Държавна агенция „Безо-
пасност на движението по пътищата“ за прилагане на 
мерки за пътна безопасност, Община Айтос уведомява 
всички собственици на животновъдни обекти с пасищ-
ни селскостопански животни, че следва движението на 
животните да се извършва по определените с решение 
на Общински съвет-Айтос прокари и стриктно да спаз-
ват чл. 106, ал. 1 от Закона за движението по пътища-
та, съгласно който водачите на пътни превозни сред-
ства с животинска тяга, на животни или на стада тряб-
ва непрекъснато да направляват животните, така че да 
не създават пречки и опасности за движението и да не 
ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране 
на селскостопанската реколта, Община Айтос уведомя-
ва земеделските стопани на територията на общината 
да бъдат особено внимателни при използването на ви-
сокогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, 
трактори, косачки и др.), както и да запознаят работни-
ците и служителите си с опасностите при работа в бли-
зост до електропроводи високо напрежение.

При съмнение за намален габарит на електропровод-
ната мрежа, лицата извършващи селскостопански дей-
ности в района на електропроводите незабавно да пре-
установят работа и да потърсят съдействие на следни-
те телефони:

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

056/ 851 741 – централа МЕР Бургас

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Петък, 18.30 ч. Ритуалната 
зала вече е тясна за пожела-
лите да присъстват на откри-
ването на изложбата на Весе-
лина Илиева в Айтос. Цялото й 
семейство, десетки съгражда-
ни на художничката от Бълга-
рово, заедно с кмета Йордан 
Йорданов, айтоски роднини и 
приятели се събраха пред за-
лата час преди началото. Ся-
каш за да покажат на местни-
те колко е важно да подкре-
пиш един талант на старта на 
първата му самостоятелна из-
ява. А вероятно и заради при-
съствието на телевизионната 
звезда на БНТ Мира Добре-
ва, която в ролята на куратор 
с желание и усмивка пропъту-
ва разстоянието от София до 
Айтос, за да представи твор-
чеството на дългогодишната 
си приятелка.

- Г-жо Добрева, добре 
дошли! Как така, в петък, в 
късния следобед, телевизи-
онна звезда - в Айтос?

- Щом имам приятел, спи-
рам да бъда звезда, а и тряб-

ва да призная, никога не съм 
се чувствала звезда. Смятам, 
че хората изначално се раж-
дат равни. После се развиват 
по един или друг начин, някой 
го дават по телевизията, друг 
- просто не го дават по теле-
визията. Затова един смее да 
се нарече известен, а друг - 
не. С Веси ни свързва много, 
много сложна житейска ис-

тория, която вкорави нашето 
приятелство, и го затвърди. 
Много дълбока житейска ис-
тория, която тя ако прецени, 
може да Ви разкаже. Така или 
иначе, аз съм свързана с нея 
и нейното семейство. Кръст-
ница съм на едно от децата 
й, на 9-годишния й син. Но не 
само това ме прави толкова 
близка с цялото семейство. 

Сега за първи път от толко-
ва много години сме заедно, 
за първи път бях у тях на гос-
ти. И преспах в дома им, и си 
дадох сметка всъщност кол-
ко близки се чувстваме на-
истина. Защото когато човек 
е на гости, се чувства неудоб-
но, все си мисли, дали пък не 
притеснява другия. Аз винаги 
искам да съм на хотел и избяг-

вам да ходя на гости при кого-
то и да е, за да не го притесня-
вам, пък и те да не се притес-
няват от мен. Сега сякаш си 
бях у дома, което ми даде да 
разбера, че тези хора са ми 
настина много близки.  

- От колко години се по-
знавате с Веселина?

- Знам ли, поне от петна-
десет...

- Не се сещам някой, тол-
кова известен като Вас, да е 
дошъл и да е направил жест 
за творец?

- Смятам, че жестовете 
са, за да се правят от хора-
та, а не да се говорят. Ако и 
вие ми се обадите и ако аз 
имам възможност, вероятно 
бих дошла. Бихме се съобра-
зили да речем с определени 
обстоятелства. Зарязах мно-
го мои проекти, които бяха 
спешни...

- Ако Ви кажа, че тук има 
столетници, със сигурност 
ще дойдете? 

- Да, и за всеки бих напра-
вила жеста. Защото в Све-
тото писание е казано: „Ако 
можеш да направиш добро, 
просто го направи“. 

- Сигурно имате картини 
на Веселина?

- Имам, разбира се. Първа-

та, дали да го кажа сега и да 
издам тайната - но първата е 
икона. Тя ми подари икона и 
аз реших, че просто ми пода-
рява икона. И много се зарад-
вах - тя знае моето изкушение 
към Светото писание и към 
иконите. И когато ми каза „Аз 
съм я нарисувала“, бях изуме-
на, наистина не повярвах. За-
щото беше съвършена за мен 
тази икона. И сега тази ико-
на на Дева Мария е в стаята 
на детето ми. Друга картина 
имам също от нея. Исках днес 
да видя картините тук за първи 
път - разтворени, подредени в 
експозиция. Защото в ателие-
то са една зад друга и не мо-
гат да се усетят. 

- За първи път ли сте в 
Айтос?

- Да, само съм минавала..
- Сега почивате ли, отпус-

карски период е?
- Не почивам, няма вре-

ме за почивка. Работя върху 
следващата си книга, така че 
усърдно пиша. Това ми беше 
почивката, тези два дни при 
Веси, в къщата, на спокой-
ствие. Слушах птичките и щу-
рците в Българово. Почти де-
нонощно спя тези дни, защо-
то, явно съм била много умо-
рена. И се чувствам много 
отпочинала и отивам да ра-
ботя.

- Чакаме Ви отново в Ай-
тос.

- Да, бих дошла да предста-
вя книгата си. Поздрави на 
всички айтозлии предайте...

НП

Ако можеш да направиш  
добро, просто го направи...

Тя рисува от малка. После 
в продължение на 20 годи-
ни не поглежда към белия 
лист - по свои, дълбоко лич-
ни причини. Тя е Веселина 
Илиева, от град Българово, 
художничката, която на 15 
юли откри първата си за Ай-
тос самостоятелна изложба 
“Пъстър свят“ в Ритуалната 
зала на Община Айтос.

Веселина е самоук ху-
дожник, който обаче не раз-
чита само на природния си та-
лант. Чете, гледа видео уро-
ци по рисуване и се допит-
ва до художници, най-вече 
до братовчед си Ставри Фо-
тев. Морето й е слабост, ри-
сува предимно морски пей-
зажи, лодки, брегове. И мно-
го цветя. "Не обичам откъсна-
ти цветя", признава художнич-
ката, затова никога не ги ри-
сува във ваза.

Рисува по въображение, 
но се случвало - и по снимка. 
Пробвала е всякакви техни-
ки, не обича "наслояването", 
предпочита изчистените фор-
ми и цветове. Всичките й цвет-
ни картини са с масло, графи-
ката е другата й слабост. "Ак-
рилът не е моето, всички мои 
пейзажи са маслени", обясня-
ва Илиева.

Погледа привлича графика-
та "Пандемия" - красива жена 
с маска и орнамент с форма-
та на коронавируса. "В семей-
ството всички бяхме болни от 
ковид, тогава я рисувах", ус-
михва се Веселина. Следват 
няколко изящни малки чер-
но-бели картини - мома с бъл-

гарска носия, красиви млади 
дами с цветя, и по-специал-
ната „Вик и смирение“.  "Бях 
в безпомощно състояние и то-
гава я рисувах. Нещо като ду-
ховен автопортрет", признава 
художничката.

Рисувала до 24-25 годи-
ни, тогава използвала само 
тъмни цветове и тонове. "От 
три-четири години отново ри-
сувам. Сега, когато погледна 
тези стари картини, виждам 
колко мрачни са. Явно душев-
ното ми състояние е било та-
кова", казва Веселина. 20 го-
дини по-късно, картините на 

изложбата й в Айтос са раз-
лични - изключително цветни, 
ефирни и весели.

Питам я как така се сети да 
нареди изложба точно в Ай-
тос? "В Айтос имам роднини 
- леля и братовчедка ми са от 
Айтос. И много пъти съм им 
гостувала. Харесвам града и 
реших, че това е мястото да 
покажа картините си", е отго-
ворът на Веселина.

Първата й самостоятел-
на изложба е в Българово. 
Била още ученичка, похвалили 
я, поощрили я, но втора така и 
не последвала. "Бях дете того-

ва, в VІІІ клас съм била. Пово-
дът беше патронният празник 
на училището, а аз точно тога-
ва имам и рожден ден. И съв-
паднаха нещата - поканиха ме 
да направя изложба. Това ми 
е първа по-мащабна изложба, 
направих я тогава - по детски" 
Минали години, после две де-
сетилетия живяла с трудноо-
съществимата мечта - да има 
свое второ дете.

Повечето от картините са 
без рамка. Веселина има 
обяснение. "За мен морските 
пейзажи трябва да са в бяла 
рамка, но не всеки ценител 
мисли така. Този, който при-
тежава картината, може сам 
да избере цвета или да я оста-
ви без рамка. Защото в рамка 
картината има друг, различен 
живот. Пък и на не всички кар-
тини може да се сложи рам-

ка", обяснява Веселина.
Питам я как е възможно 

един художник да не ри-
сува цели 20 години? "Мно-
го пъти съм пробвала. Сла-
бостта ми е графиката. Взи-
мала съм черния молив и бе-
лия лист, но просто не ми ид-
ваше "отвътре". Големият й син 
бил 4 - 5-годишен, когато спря-
ла да рисува. А след това за-
почнала усилената борба за 
второ дете. "През много опи-
ти инвитро преминах. Не ос-
ъзнавах, че това е причина-
та да спра да рисувам. Успях 
- имам втори син, който сега 
е 9-годишен. Големият е вече 
на 29 години. Двадесет годи-
ни разлика имат", разказва 
художничката.

Освен с рисуване, Весели-
на се занимава и с прилож-
но изкуство. Показва изящ-

ни чаши за вино, изработени 
с много усет и талант, и сама 
определя техниката - "нещо 
като декупаж с метални ор-
наменти".

От близо година Весели-
на се занимава само с рису-
ване. То й дава свободата да 
се потопи в един свят на море, 
цветя и птици, изпълнен с мно-
го красота и любов към изку-
ството. Обещава си още кар-
тини и изложби и вярва, че в 
Айтос има много ценители на 
изобразителното изкуство. 
Експозицията й в Ритуалната 
зала зрителите ще могат да 
видят до 25 юли 2022 г.

Другата новина от излож-
бата в Айтос е, че беше от-
крита от близката на Весели-
на, Мира Добрева - известен 
водещ и журналист в БНТ. 

НП

След 20 години застой Веселина Илиева избра 
Айтос за първата си самостоятелна изложба

МИрА ДОБреВА  
В АЙТОС: 

Според тв звездата 
„жестовете са,  
за да се правят, а 
не да се говорят“

Мира Добрева с художничката Веселина Илиева

Опашка с букети пред Ритуалната зала

Кметът на Българово пред картините на Илиева Всички искат да се снимат със звездата на БНТ

Добрева в ролята на куратор

Веселина Илиева
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Нов локал и временни 
паркинги предвижда Общи-
на Несебър в Слънчев бряг. 
Репортерска проверка на 
„Черноморски фар“ устано-
ви, че Общината е обявила 
обществена поръчка за цел-
та. „Слънчев бряг – запад“ 
ще бъде благоустроен от 
точка 22 до точка 41 по пла-
на на комплекса. 

„Целта на проекта е меж-
ду уличнорегулационните 
линии на кк „Слънчев бряг-
запад”, в участъка между 
кръговото кръстовище и ре-
ка Хаджийска и съществу-
ващото пътно платно от из-
ток, е да се изградят вре-
менни паркинги, локално 

платно с тротоари, както и 
отбивки за автобуси, об-
служващи персонала в ком-
плекса. С тези мероприятия 
ще се благоустрои терито-
рията между уличното плат-
но и изградените прилежа-
щи обекти в КК „Слънчев 
бряг-запад”, ще се осигурят 
голям брой паркоместа и 
ще се създадат условия за 
безконфликтно движение 
на пешеходците”, се посоч-
ва в документацията към 
поръчката.

Локалното платно ще е с 
асфалтова настилка за ле-
ко движение с ширина от 
3,50 до 3,85м, тротоар с ши-
рина 3м от запад, паркинги 
от решетъчни плочи с шири-
на 4,15м (189 паркоместа 

под 45 градуса) и зелена 
разделителна ивица с ши-
рина 2м, в която ще се пред-
видят стълбове за осветле-
ние по отделен проект.

Проектното решение 
предвижда гравитачно от-
водняване на пътните плат-
на следващи оптимално ко-
тите на терена. Настилките 
са избрани съгласно “Типо-
ви конструкции за настилки 
на улици, алеи, тротоари и 
др.”, издание на МСА от 
1982г. Пътната настилка за 
локалното платно е за леко 
движение.

Предвидената прогнозна 
стойност за строително-
монтажните работи е в раз-
мер на 1 320 000 лева, без 
ДДС.

Георги РУСИНОВ

Водопроводната мре-
жа на царевското село 
Варвара ще бъде ремон-
тирана, показа репор-
терска проверка на „Чер-
номорски фар“. За целта 
Община Царево е обяви-
ла обществена поръчка. 
Предметът на дейност е 
извършване на строител-
ни и монтажни работи по 
реконструкция на водо-
провод и сградни откло-
нения по улици в селото, 
съгласно одобрен инвес-
тиционен проект.

Новопроектираната во-
допроводна мрежа на 
селото ще се изпълни ка-
то сключена с един гла-
вен и двадесет и четири 
второстепенни клона. 

Трасето на главния клон 
дублира това на насто-
ящия. Дължината на мре-
жата, обект на рекон-
струкция, е 3264 линейни 
метра. Цялата водопро-
водна мрежа следва да 
се предвиди за изграж-
дане с тръби полиетилен 
висока плътност (PEHD) 
с ∅90 - ∅200, която след-
ва да бъде положена вър-
ху пясъчна подложка с 
дебелина 10 см. Подме-
неният водопровод по 
пътя Варвара – Ахтопол 
следва да се запазва из-
цяло.

По водопроводната 
мрежа следва да се пред-
видят за монтаж ПХ 70/80 
на разстояние от 150 м. 
На местата, където се об-
разува отток, да се пред-

види задължителен по-
жарен хидрант, а на смя-
ната на възходящ с низ-
ходящ наклон на тръбата 
следва да се изгради 
шахта въздушник или 
сградно водопроводно 
отклонение, където това 
е възможно.

На всички начални или 
крайни точки на второ-
степенните клонове с 
главния клон е необходи-
мо да се монтират СК с 
охранителна гарнитура. 
Чрез тях, в случай на ава-
рия ще могат да се изо-
лират възможно най-мал-
ко консуматори до при-
ключване на ремонт.

Предвидената прогноз-
на стойност е в размер 
на 1 930 108.94 лева, без 
ДДС.

„Черноморски фар“

През март 2022 г. успеш-
но приключиха дейностите 
по монтажа и привеждане-
то в експлоатационен ре-
жим на 56 бр. зарядни стан-
ции, предназначени да об-
служват новите ни градски 
електробуси. Общинският 
превозвач „Бургасбус“ ЕО-
ОД отчете и пускане в екс-
плоатационен режим на 
всичките 56 бр. електриче-
ски автобуси, закупени при 
изпълнението на проект 
№BG16M1OP002-5.004-0003 
„Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в 
община Бургас чрез мо-
дернизация на обществе-
ния транспорт“, финанси-
ран в рамките на процеду-
ра „Мерки за адресиране 
на транспорта като източ-
ник на замърсяване на ат-

мосферния въздух” от Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 – 2020 г.“. Това 
стана в присъствието на 
мениджърския екип и слу-
жители на „Бургасбус“, 
както и експерти от Общи-
ната, работили заедно с 
тях по проекта.

Новите електробуси от 6 
месеца поетапно се включ-
ват в схемата на масовия 
градски транспорт. През 
това време „Бургасбус“ 
ЕООД успя да „пенсиони-
ра“ 16 автобуса с изчерпан 
експлоатационен ресурс.

Освен значителния при-
нос за намаляване на пра-
ховото и шумово замърся-
ване в градската среда, но-
вите транспортни средства 
предлагат комфортно пъту-
ване за гражданите и гос-
тите на Бургас, включител-
но посредством вградена-

та собствена автоматична 
филтрираща система за 
предпазване от коронави-
рус. В тях има и USB порто-
ве, през които пътниците 
могат безплатно да зареж-
дат своите мобилни ус-
тройства.

44 от опериращите нови 
електрически автобуси, в 
това число 10 броя 18-мет-
рови и 34 броя 12-метрови, 
са произведени в Европей-
ския съюз от испанската 
компания Irizar.

12 чисто нови 9-метрови 
електрически автобуса 
приоритетно обслужват по-
пулярната линия №9, свърз-
ваща комплексите „Меден 
рудник” и „Славейков”, ко-
ято преминава и в град-
ския център през една от 
най-натоварените с трафик 
централни артерии – бул. 
„Христо Ботев”.

С планираната оптими-
зация на транспортната 
схема в Бургас е предвиде-
но електрическите автобу-
си да осигурят по-голяма 
плътност на обслужване по 
бързите автобусни линии, 
като при това по-интензив-
но обслужване не се очак-
ва нарастване на количе-
ството вредни емисии по 
маршрутите им, премина-
ващи през най-оживените 
градски зони.

„Тази инвестиция се ока-
за изключително навре-
менна, тъй като в момента 
зареждането на новите ни 
електробуси излиза два 
пъти по-евтино, сравнено с 
цените на другите горива. 
Благодаря на всички, кои-
то работиха и работят по 
този толкова важен за Бур-
гас проект!“, коментира 
кметът Димитър Николов.

Всички 56 електробуса 
в Бургас са в движение
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ОбщинИ

Нов локал и временни паркинги 
разтоварват трафика в Сънито

Георги РУСИНОВ

Предстоят ремонтни дей-
ности по улици и пътища от 
общинската пътна мрежа в 
община Руен, показва ре-
портерска проверка на 
„Черноморски фар“. Общи-
ната е обявила обществе-
на поръчка за целта. Тя е 
за извършване на кърпежи 
и е разделена в две обосо-
бени позиции.

Първата обхваща текущ 

ремонт на улици по насе-
лени места чрез изкърпва-
не на дупките, докато вто-
рата е със същата дейност, 
но за текущ ремонти на об-
щинската пътна мрежа, ко-
ято е от IV клас. 

„При направения оглед 
на уличните настилки в 
населените места и пъти-
щата на общинската път-
на мрежа на територията 
на община Руен се уста-
нови, че е нарушена ас-

фалтовата настилка на го-
леми участъци и са обра-
зувани дупки, които от 
своя страна са нарушили 
в съседство асфалтовите 
настилки и се налага из-
рязване на участъци от 
асфалтовата настилка. 
Целта на възлаганите за 
изпълнение строително-
ремонтни работи е въз-
становяване целостта на 
асфалтовата настилка на 
пътя, съответно на улици-

те, подобряване на транс-
портно-експлоатационни-
те качества и носимоспо-
собността на настилката с 
оглед осигуряване на ус-
ловия за безопасност на 
движението, комфорт на 
пътуващите и пешеходци-
те“, се посочва в техниче-
ската спецификация към 
поръчката. 

Прогнозната стойност за 
ремонтите е в размер на 
66 666.67 лева, без ДДС.

С над 2 млн. лева ремонтират 
водопроводната мрежа на Варвара

Ще закърпват дупки по пътища и улици в Руенско
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Амбициите на волейболния 
„Дея спорт“ постоянно се по-
казват в трансфер след транс-
фер. Бургазлии привлякоха ка-
чествен чужденец в състава си 
за новия сезон. Това е итали-
анецът Стефано Патриарка. 
Централният блокировач е ви-
сок 205 сантиметра и е на 34 
години.

През годините Патриарка е 
играл за различни отбори в 
Италия, като „Лубе Банка“ (Ма-
черата), „Кастелана Гроте“, 
„Марми Ланца“ (Верона), „Ан-
дреоли“ (Латина), „Ревивре“ 
(Милано), „Пиаченца“, „Сиена“ 
и други.

Опитният център е носител 
на Купата на претендентите 
(challenge Cup) през 2006 г, два 
пъти шампион на Италия през 
2006 и 2014, носител на Купата 
на Италия, както и бронзов ме-
далист от Световно първен-

ство с отбора U19 на Италия.
„Щастливи сме да привет-

стваме такъв класен чужденец 
в елита на България, като то-
ва ще бъде полезно и за во-
лейбола ни, и за израстване-
то на младите състезатели. До-
бре дошъл!“, написаха от клу-
ба.

Бургазлии представиха офи-
циално и национала Стефан 
Чавдаров, който ще носи фла-
нелката на тима за сезон 
2022/2023. Централният блоки-
ровач идва от „Монтана“, къ-
дето през миналия сезон спе-
чели бронзовите медали в ели-
та. 

Там 26-годишният състеза-
тел прекара четири сезона. 
Преди това бе част от „Ми-
ньор“ (Перник). Играл е и за 
„Локомотив“ (Пловдив) и „Вик-
тория Волей“ (Пловдив). 

В същото време от „Дея 
спорт“ заявиха, че младежки-
ят национал Борислав Нико-

лов остава в клуба за още един 
сезон. Разпределителят бе в 
състава на бургаския тим и 
през 2021/2022, когато завър-
ши четвърти в efbet Супер Во-
лей. 

Николов бе част от отбора 
под 19 години, спечелил второ 
място на световното първен-
ство през 2021 година в Техе-
ран. През миналата година пе-
чели също и балканска титла 
в Прищина (Косово) за по-гор-
ната възрастова категория 
U20. 

От „Дея“ пожелават на Бо-
рислав още много успехи с 
фланелката на тима. 

Друг, който ще остане още 
един сезон в отбора, е цен-
тралният блокировач Денис 
Чавдаров. 29-годишният състе-
зател бе част от тима през 
2021/2022, когато съставът, во-
ден от Венцислав Симеонов, 
завърши на четвърта позиция 
в efbet Супер Волей. 

CтРа НИ ца 10 19-21 ЮЛИ 2022

„Черноморец“ постигна втора по-
редна победа в контролите от пред-
сезонната си подготовка. "Акулите" 
се наложиха с 2:1 над „Несебър“. 
Двубоят бе посетен от голям брой 
зрители, въпреки отпускарския се-
зон и горещото време. На стадиона 
бяха и редица знакови фигури за 
местния футбол.

„Черноморец“ поведе с 2:0 през 
първото полувреме, след попадения 
на Стоян Мантаров и Николай Дро-
сев, съответно в 14-а и 45-а минута.

През втората част бяха направени 
много смени, както в „Черноморец“, та-
ка и в „Несебър“. Гостите намалиха чрез 
гол на Виктор Янев в 59-ата минута. При 
този резултат завърши и мачът.

СКАНДАЛ „Акулите“ надвиха 
„делфините“ в морско дерби

Стефано Патриарка и Стефан 
Чавдаров ще са в основата 
на тима през новия сезон

Чф

ВОЛЕЙБОЛ

Представиха официално италианска 
звезда и наш национал в „Дея спорт“

Стефан ЧавдаровСтефано Патриарка

Борислав Николов Денис Чавдаров

„Черноморски фар“

С поредно отличие от държав-
ните първенства се окичиха ва-
терполистите на „Черноморец“. 
Носители на бронзови медали 
за сезон 2021/2022 г. станаха 
юношите до 17 години.

За 14-годишната история на 
клуба това е 63-ти комплект ме-
дали – постижение, с което 
„Черноморец“ се утвърди като 
фактор в родната водна топка.

Бургаският тим, познат като 
най-балансираният в шампио-
ната, не успя да се справи сре-
щу конкуренцията на „КПС Ва-
рна“ и „Черно море“. В мачове-
те от финалната четворка, игра-
ни на комплекс „Приморски“ 
във Варна, домакините се бяха 
подготвили сериозно и демон-
стрираха върхова спортна фор-
ма – резултат от двуразовите 
тренировки и фитнес занима-
ния, провеждани на специали-
зирания басейн по водна топка 

във Варна.
„Акулите“ отстъпиха пред 

шампиона „КПС Варна“ с 6:9 и 
спечелилия сребърните медали 
„Черно море“ с 8:12. Бронзови-
те отличия „Черноморец“ заво-
юва след победа с 9:4 над съ-
гражданите си от „Нептун“, чий-
то играч Асен Николов стана 
най-добър защитник.

Припомняме, че седмица по-
рано 15-годишните девойки на 
„Черноморец“ триумфираха със 
златото и с Купата на БФВТ, а 
отборът жени до 17 г. спечели 
бронз.

Резултати от Суперфинала: 
Черно море – Нептун 19:9; КПС 
Варна – Черноморец 9:6; Черно 
море – Черноморец 12:8; КПС 
Варна – Нептун 17:5. Финали: 
Черноморец – Нептун 9:4; КПС 
Варна – Черно море 11:7.

Крайно класиране: 1. КПС Ва-
рна – 9 т., 2. Черно море – 6 т., 
3. Черноморец – 3 т., 4. Нептун 
– 0 т.

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

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

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

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

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

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

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

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

ли, обзор

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

СПРАВОЧНИК

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

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

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-549/14.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на нов публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.501.249 по КККР на гр. Царево,  с площ от 2940 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

  Начална тръжна цена – 311640 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

на Община Царево до 15,00 ч. на 2.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

3.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер 
на депозит за участие -31164 лева -10 % от началната тръж-
на цена,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 2.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-4.8.2022г. , час-10,00 часа, 
място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общинска 
администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-552/14.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.963 по КККР на гр. Царево,  с площ от 325 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

  Начална тръжна цена – 21775 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

на Община Царево до 15,00 ч. на 2.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

3.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер 
на депозит за участие -2177,50 лева -10 % от началната тръж-
на цена,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 2.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-4.8.2022г. , час-10,45 часа, 
място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общинска 
администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-551/14.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.965 по КККР на гр. Царево,  с площ от 324 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

  Начална тръжна цена – 21708 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

на Община Царево до 15,00 ч. на 2.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

3.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер 
на депозит за участие -2170,80 лева -10 % от началната тръж-
на цена,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 2.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-4.8.2022г. , час-10,30 часа, 
място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общинска 
администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-550/14.7.2022 г. на кмета на общи-
ната

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.9661 по КККР на гр. Царево,  с площ от 338 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

  Начална тръжна цена – 22646 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

на Община Царево до 15,00 ч. на 2.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

3.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер 
на депозит за участие -2264,60 лева -10 % от началната тръж-
на цена,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 2.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-4.8.2022г. , час-10,15 часа, 
място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общинска 
администрация Царево.-

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

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и ре-
да за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, се уведомяват всички заинтересоване 
лица относно инвестиционното предложение:

Вилна сграда в ПИ 0191113 местност Лахана, в земли-
щето на гр.Поморие.

Възложител на проекта е:  „ЛАХАНА” ООД

съОБЩЕНИЕ

С Решение № 22/15.07.2022г. на управи-
теля на „Благоустройствени строежи“ ЕООД 
и в изпълнение на Решение по т.25 по Про-
токол № 20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на 
Общински съвет-Бургас е открита Процедура 
за провеждане на публичен търг с явно над-
даване за продажба на движима вещ- тро-
шачка челюстна СМД-111 /употребявана и в 
лошо техническо състояние/, собственост на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД при след-
ните параметри за провеждане на конкур-
са:

I. Начална тръжна цена в размер на 
68 777,00 (шестдесет и осем хиляди седем-
стотин седемдесет и седем лева) лв. с вклю-
чен ДДс.

стъпка за наддаване в размер на – 
6 877,70 (шест хиляди осемстотин седемде-
сет и седем лева и седемдесет стотинки) лв. 
с включен ДДс.

Депозита за участие в тръжната проце-
дура в размер от 6 877,70 (шест хиляди 
осемстотин седемдесет и седем лева и се-
демдесет стотинки) лв. с включен ДДс.

Търга ще се проведе на 03.08.2022г. от 
10.00 часа, в административната сграда на 
„Благоустройствени строежи" ЕООД, на ул. 
Иван Богоров 20 в гр. Бургас.

II. Търгът ще бъде проведен при следните 
параметри:

1. Начин на плащане – Купувачът заплаща 
предложената цена в срок до 5 (пет) работ-
ни дни от датата на подписване на договора. 
Заплащането може да бъде извършено по 
сметка на „Благоустройствени строежи” ЕО-
ОД, IBAN: BG74UBBS88881000888521, BIC: 
UBBSBGSF при банка  ОББ КЛОН БУРГАС

Вещта се предава на купувача след пла-
щане на цената, за което се съставя приемо-
предавателен протокол.

2. Определеният размер на депозита за 
участие в тръжната процедура може да бъде 
заплатен по банкова сметка на „Благоустрой-
с т в е н и  с т р о е ж и ”  Е О О Д ,  I B A N : 

BG74UBBS88881000888521, BIC: UBBSBGSF 
при банка  ОББ КЛОН БУРГАс или в касата 
на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван 
Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 
02.08.2022 г.

3. Преди сключване на договора за про-
дажба, участникът представя в оригинал 
Удостоверения за липса на липса на задъл-
жения /публични и/или частни/ към държа-
вата и Община Бургас.

4. Изисквания към кандидатите: 1. Да са 
физически или юридически лица. Да бъдат 
регистрирани като едноличен търговец, тър-
говско дружество или кооперация, или като 
дружество по законодателството на държа-
ва-членка на Европейския съюз; 2. Да няма 
парични задължения към Държвата, Община 
Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕО-
ОД; 3. Да не са в производство по несъсто-
ятелност или ликвидация; 

5. Документи, които задължително след-
ва да се съдържат в предложенията за 
участие в търга: 1. Заявление за участие /
по образец/; 2. Копия на документи удосто-
веряващи внесен депозит за участие в търга 
и за закупена тръжна документация; 3. По-
дписани декларации /по образец/: - за из-
вършен оглед,  за наличие или липса на за-
дължения към Държавата, Община Бургас и 
„Благоустройствени строежи” ЕООД; 

6. Тръжна документация ще се получава 
всеки работен ден до 12:00 часа на 
02.08.2022г. включително, срещу сумата от 
50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДс, плати-
ми в касата на административната сграда на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД, невъз-
становими след приключване на процедура-
та.

7. Документи за участие в търга /след за-
купуване на тръжната документация/ ще се 
приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 
часа в  административната сграда на „Бла-
гоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван 
Богоров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за 
участие – 16:00 часа на 02.08.2022 г.

8. Дата, място и час на провеждане на 
търга – 03.08.2022г. от 10.00 часа, в адми-
нистративната сграда на „Благоустройстве-
ни строежи" ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 в 
гр. Бургас.

9.  Оглед на може да се извършва след 
предварително записване на тел. 056/813 
226.

10.  При обявяване на търга за непрове-
ден, повторен търг  да се проведе на 
17.08.2022г. от 10:00 часа, в администра-
тивната сграда на „Благоустройствени стро-
ежи” ЕООД, на ул. Иван Богоров 20 при ус-
ловия съгласно действащата нормативна 
уредба.

11. Крайният срок за подаване на доку-
менти за участие в повторния търг – 16:00 
часа на 16.08.2022г., а крайният срок за за-
купуване на докумeтация и внасяне на депо-
зит за участие е до 16:00 часа на 16.08.2022г. 
Оглед, във връзка с повтория търг, може 
да бъде извършван до 12:00 часа на 
16.08.2022г. след след предварително за-
писване на тел. 056/813 226.

Явяването на кандидатите – лично или 
чрез надлежно упълномощен представи-
тел е задължително. При неявяване се гу-
би внесения депозит за участие в търга.

В  случай, че  кандидатът  участва  чрез  
пълномощник, същият  следва  да  предста-
ви  изрично  нотариално  заверено  пълно-
мощно в оригинал.

III. УТВъРЖДАВАМ тръжна документация 
за участие в търга, както следва:

- образец на заявление за участие в тър-
га;

- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за продажба;
- образец на декларация за оглед;
- образец на декларация за липса на за-

дължения към „Благоустройствени строежи” 
ЕООД;

- образец на декларация за липса на за-
дължения към Община Бургас;

- образец на декларация за липса на за-
дължения към Държавата;
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Премиера 

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

Дона МИТЕВА

Да танцуваш салса на пис-
тата на летище е възможно. 
Това се случва на бургаския 
аеропорт. А идеята е на ди-
ректора Георги Чипилски. 
Не става дума за избягване 
на служебните задължения, 
а напротив – за демонстра-
ция на летния дух, завладял 
летището.

Все повече видеа от ра-
ботния живот, който тече 
на Летище Бургас, стават 
популярни в интернет прос-
транството чрез официалния 
YouTube канал на компания-
та концесионер на аеропорта 
- “Фрапорт Туин Стар”. 

Последното, което по-
жъна фурор в социалните 
мрежи, онагледява екипния 
дух, който цари на Летище 
Бургас, чрез салса ритми и 
танци в петъчния ден. В не-
го се включват служители 
от различни екипи, докато 
изпълняват служебните си 
задължения. 

Идеята зад тези видеа е на 
директора на Летище Бургас 
- Георги Чипилски, който е и 
човекът, чието дело са инте-
ресните кратки филми. 

“Във време, в което все 
повече летища в Европа 
се задъхват с обслужване-
то на пътниците, а стотици 
от тях чакат своите полети 
със закъснения, ние иска-
ме да покажем едно друго 
лице на положителност и 
екипност, благодарение на 
които Летище Бургас не са-
мо обслужва безпроблемно 
своите пътници и гости, но и 
продължава да затвърждава 

своя имидж на работодател, 
където задружността и под-
крепата между служителите 

са дълбоко ценени и окура-
жавани”, коментира Георги 
Чипилски.

Нови имена в програмата на 
SPICE Music Festival 2022

„Черноморски фар“

Четвъртото издание на най-мащаб-
ния музикален фестивал по Българ-
ското Черноморие наближава – след 
няколко седмици Пристанище Бургас 
отново ще бъде арена на музиката от 
90-те, танци и добро настроение.

И понеже изненадите са синоним 
на SPICE Music Festival организато-
рите са готови и със следващата – 
Down Low също пристигат в Бургас, 
за да изпеят на живо неповторимо-
то парче Johny B и останалите си 
хитове.

Basic Element, Baby D и Londonbeat 
също се подготвят да се включат в 
шеметния тридневен музикален ма-
ратон, заедно с носителя на две на-
гради „Грами“ Shaggy, шведския из-
пълнител с персийски корени Arash, 
който подготвя впечатляващ 90-ми-
нутен спектакъл за феновете си в 
България; легендарните Gipsy Kings; 
изпълнителите на тоталния хит на 90-
те Macarena - Los del Rio, DJ SASH, 
Bellini, Dario G, италианската изпъл-

нителка Gala, германската евроденс 
сензация Cascada, ирландската поп 
група Liberty X, нидерландската пе-
вица и танцьорка Loona, евроденс 
дуото Magic Affair и испанският из-
пълнител Chimo Bayo.

Тази година SPICE Music Festival 
ще е още по-мащабен и ще се раз-
положи на две сцени – основната 
сцена и DISCO сцената, за която ще 
трябва да си припомните как се тан-

цува ламбада, защото на нея ще се 
качат KAOMA. Очакваме също и Fab 
Morvan от MILLI VANILLI, The Weather 
Girls с вечния им хит It’s Raining Men, 
Ottawan с Hands Up, D.I.S.C.O. и 
Boney M.Xperience. В програмата на 
SPICE Music Festival ще се включи и 
на един от емблематичните гласове 
на 90-те години – бившата вокалист-
ка на M People Хедър Смол, както и 
„Трик“, „Трамвай №5“, Искрен Пецов 
и шоуто на DEEP ZONE Project - Deep 
Zone All Stars.

Четвъртото издание на фестивала 
ще се проведе на 5, 6 и 7 август 2022 
на Пристанище Бургас.

Повече от 20 световни изпълни-
тели, две сцени и три незабравими 
дни, през които ще се върнете в 
безгрижието на 90-те, при това - на 
метри от морския бряг! Това е SPICE 
Music Festival!

SPICE Music Festival се организира 
от „Културно-масова дейност“ ЕООД 
и “Фест тийм“ ЕООД с ексклузивната 
медийна подкрепа на радио ENERGY 
– станция номер 1 за музика от 90-те, 
и Община Бургас.

Служители на Летище Бургас 
разпускат със салса на пистата 
Директорът Чипилски сам снима 
видеото, което показва летния 
дух на работещите там

Калина с обяснение в 
любов към Боби Турбото

В началото на лятото бившата депутатка и ак-
тьорът направиха сватба в Созопол
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