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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Силвия ШАТЪРОВА

Областният управител Стойко 
Танков ще настоява Бургас да 
получи хеликоптер за справяне 
с пожарите. През изминалата 
седмица само на територията 
на община Бургас вилняха два 
огромни пожара и се наложи в 
труднодостъпни места пожар-
никарите да се борят само с ав-
томобили и водоноски. Заради 

горещото време и вятъра оба-
че това правеше битката про-
дължителна и опасна. 

Хеликоптер отдавна е необхо-
дим за региона, още повече че 
в него има отдалечени райони и 
планински масиви. Пожарната 
в Айтос отговаря за общината и 
за Руен, където са 39 села.

Друг притеснителен район е 
Странджа и селата в нея, къде-
то колите стигат трудно.

15 катастрофи през уикенда - 
младеж загина, други 

пострадаха тежко

БургАс искА хеликоптер  
зА БорБА с пожАрите
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сладоледът не е това, 
което беше

Следващият брой на вестник 
„Черноморски фар“  
ще излезе на 29 юли

Бургаският залив „завря“ от снаряди и 
стрелби по време на „Бриз 2022“

Увеличеното 
потребление 

е причина 
за гръмнал 
трафопост в 

Поморие

седем имота 
изгоряха  

във вилната  
зона на изворище
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15 катастрофи през уикенда - 
Георги РУСИНОВ

Полицейската хроника в 
понеделник е стряскаща. В 
пренатоварената от туристи и 
съответно автомобили Бурга-
ска област са регистрирани 
15 катастрофи, показа репор-
терска проверка на „Черно-
морски фар“.

В хронологичен ред първа-
та е от 22 юли в Айтос, в 8:00 
часа. Тогава в близост до би-
вшата птицекланица, поради 
движение с несъобразена с 
релефа на пътя и характера 
на местността скорост, са-
мостоятелно катастрофира, 
блъскайки се последователно 
в мантинелата и бетонно кол-
че „Форд Транзит“. Автомоби-
лът е шофиран от 65-годишен 
айтозлия и се е движел от Ай-
тос към село Караново. От 
ПТП в УМБАЛ-Бургас с болки 
в главата и гърдите, е откаран 
водачът на товарния автомо-
бил, който е прегледан и ос-
вободен за домашно лече-
ние.

В същия ден, десет минути 
по-късно, по пътя между села-
та Чубра и Славянци, поради 
движение с несъобразена 
скорост в условията на ляв 
завой, самостоятелно ка-
тастрофира, блъскайки се в 

крайпътен стълб „Фолксваген 
Голф“, управляван от 31-годи-
шен софиянец. От ПТП по-
страдали: 32-годишна жена от 
Берковица, прегледана в УМ-
БАЛ-Бургас и настанена за 
лечение в отделение „Невро-
хирургия“ с мозъчно сътресе-
ние, без опасност за живота и 
15-годишно момиче от Берко-
вица, което с нараняване на 
става на крака, без опасност 
за живота, е прегледано в ле-
чебното заведение.

Час по-късно, около 9:10 ча-
са, на бургаската улица „За-
хари Стоянов“, на около 50 
метра след пътен възел „Юг“ 
в посока „Меден рудник“, по-
ради движение с несъобразе-
на с релефа на пътя скорост в 
условията на десен завой, са-
мостоятелно катастрофира, 
блъскайки се в крайпътен ел. 
стълб БМВ 520 I, управляван 
от 21-годишен бургазлия, кой-
то с разкъсна рана на глава-
та, без опасност за живота, е 
прегледан в УМБАЛ-Бургас и 
освободен за домашно лече-
ние.

Няколко часа по-късно, от-
ново в Бургас, този път на 
улица „Тракия“, до магазин 
„Анет“, ел. тротинетка, упра-
влявана от 37-годишен бургаз-
лия, движещ се върху пеше-

ходна пътека със скорост, без 
да слезе и избута пътното 
превозно средство при пре-
сичането на пътното платно, 
се блъска странично в право-
мерно движещия се „Ферари 
Рома“, управляван от 41-годи-
шен пловдивчанин. „Черно-
морски фар“ извести за път-
ния инцидент в онлайн изда-
нието на вестника минути 
след катастрофата. От ПТП 
пострадал водачът на троти-
нетката, който с контузия на 
главата и десния крак, е пре-
гледан в УМБАЛ-Бургас и ос-
вободен за домашно лечение, 
без опасност за живота. Тест-
ван е за употреба на алкохол, 
като дрегерът е отчел отрица-
телна проба, но е отказал те-
ста за употреба на упойващи 
и наркотични вещества.

По същото време на авто-
магистрала „Тракия“ поради 
движение с несъобразена 
скорост в условията на завой, 
самостоятелно катастрофира, 
преобръщайки се на пътното 
платно „Ауди А4“, управляван 
от 63-годишен софиянец, кой-
то с охлузвания и наранява-
ния, е прегледан и освободен 
за домашно лечение. Подоб-
ни травми е получила и 64-го-
дишната му спътничка от Со-
фия, която също е без опас-

ност за живота.
Минути по-късно в Равда, 

на улица „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, до дом номер 51, 66-
годишна велосипедистка – ру-
ска гражданка, отнела пре-
димството и допуснала пътен 
инцидент с мотоциклет „Сузу-
ки АН 400“, управляван от 52-
годишен мъж от Равда. Мъжът 
е с контузни рани по тялото и 
главата, прегледан е и осво-
боден за домашно лечение.

Около 18:29 часа в същия 
ден, на пътя Бургас - Айтос, в 
района на кръстовището за 
Българово, „Фолксваген 
Голф“, управляван от 28-годи-
шен пловдивчанин, не спира 
на пътен знак СТОП и при из-
вършването на ляв завой в 
посока Айтос блъска право-
мерно движещия се по път 
предимство в посока Бургас 
мотоциклет КТМ, управляван 
от 24-годишен мъж от село То-
полица, който с фрактури на 
таза и политравми е настанен 
за лечение в отделение „Ре-
анимация“ на УМБАЛ–Бургас, 
с опасност за живота. От път-
ния инцидент пострадала и 
пътуващата във фолксвагена 
26-годишна жена, която с кон-
тузия на главата е откарана в 
болницата.

Вечерта на 22 юли, около 

22:30 часа, на пътя между Ло-
зенец и Царево, „Фолксваген 
Голф“, управляван от 18-годи-
шен младеж от Царево (с 
5-месечен стаж като водач), с 
който се превозвали трима 
негови връстници на възраст 
от 17 до 18 години от Царево и 
Приморско, навлизайки в на-
срещно движение, за да из-
превари пътнически автобус, 
управляван от 52-годишен 
мъж от Габрово, се блъска 
челно в насрещно движещата 
се „Дачия“, управлявана от 
66-годишен бургазлия. От ПТП 
на място загинал 17-годишен 
младеж от Царево, който след 
сблъсъка излетял от купето на 
автомобила. В УМБАЛ - Бур-
гас са откарани двамата во-
дачи на леките автомобили, 
взета им е кръв за химичен 
анализ и са оставени за на-
блюдение. Водачът на автобу-
са, с който се придвижвали 
петима пътници, е тестван на 
място за употреба на алкохол 
и наркотични вещества, като 
пробите са отрицателни. Нито 
той, нито пътниците са полу-
чили наранявания от пътния 
инцидент. По случая е образу-
вано досъдебно производ-
ство.

Малко след полунощ на 23 
юли на кръговото кръстовище 
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„Черноморски фар“

Доц. д-р Мария Ганева ще остане в 
историята на Бургаския свободен 
университет като ярка, силна и вдъх-
новяваща личност, отдала цялата си 
енергия, труд и ентусиазъм за кауза-
та „Бургаски свободен университет“. 
Тя е един от създателите на БСУ 
през 1991 година, основоположник и 
декан на Педагогическия факултет до 
2000 г.

„Доц. Ганева създаде първа в стра-
ната специалност „Социални дей-
ности“, която днес се преподава във 
всички български университети на 
основата на създадените от нея учеб-
ни програми“, това се казва в събо-
лезнователния адрес на ръковод-
ството на висшето учебно заведе-
ние, подписан от проф. Петко Чоба-
нов и ректора проф. Милен Балтов.

Нейна е и идеята за интегрираната 
специалност „Предучилищна и на-
чална училищна педагогика“, която 
успешно стартира в Бургаския сво-
боден университет и се реализира 
във всички педагогически факултети 
в България.

Стотиците випускници на тези образова-
телни програми днес са доказани професио-
налисти в структурите на социалната админи-
страция, в предучилищното и в училищното 
образование .

Като декан на Педагогическия факултет, 
член на Академичния съвет и на Общото съ-
брание, доц. д-р Мария Ганева неведнъж е до-
казвала своята високоотговорна гражданска 
позиция, устойчивост и принципност при пре-
одоляване на трудностите, съпътстващи раз-
витието на Бургаския свободен университет. 
Със своя труд, нестихваща енергия и висок 

професионализъм тя допринесе както за раз-
витието на институцията БСУ и на Педагоги-
ческия факултет, така и за структурното из-
граждане на висшето образование в областта 
на педагогиката и на социалните дейности.

Носител е на „Златна значка“ и на „Почетен 
плакет на БСУ“ за цялостен принос в създа-
ването и изграждането на Бургаския свобо-
ден университет.

Академичното ръководство на БСУ, препо-
давателите, студентите и служителите изказ-
ват искрени съболезнования на семейството 
на доц. д-р Мария Ганева.

Почина един от 
създателите на БСУ

Доц. Мария Ганева въведе първата в 
страната специалност „Социални дейности“Силвия ШАТЪРОВА 

Снимки:  
Георги РУСИНОВ

Бургаски апелативен съд 
разглежда вчера мярката за 
неотклонение задържане 
под стража на Никола Бати-
лов и Щерион Джамбазов, 
които бяха задържани при 
спецоперация на Елените с 
огромно количество мари-
хуана и боен арсенал като 
за атентат. Гранатомет, три 
бомби, девет пистолета, два 
автомата, две пушки, пет 
заглушителя и 719 патрона, 
са само част от него, а 90% 
от оръжията са със заличе-
ни фабрични номера. 

Гранатометът и бомбите 
са били готови за незабавна 

употреба. Мнението на експерти-
те е, че те са на изключително ви-
соко ниво.

„Арсеналът не е бил с цел ко-
лекционерска дейност, а за оръ-
жия, които могат да се използват 
веднага“, заяви старши комисар 
Калоян Калоянов.

Специализирана операция е 
проведена от отдел „Наркотици“ и 
сектор „Специални тактически 
действия“ при ОДМВР-Бургас 
през уикенда. Извършени са мно-
жество разпити и експертизи.

24-годишният Никола Батилов и 
48-годишният Щерион Джамбазов 
нямат криминални прояви, не-
осъждани са. Батилов е бъдещ зет 
на Джамбазов, стана ясно по ду-
мите на разследващите.

Вкараха в съда тъст и зет, 
задържани при спецоперация  

с арсенал и над 20 кг марихуана

Управляващият тротинетка е дошъл с висока скорост от парк „Славейков" и се 
е нацелил във ферарито

Вчера двамата обвиняеми бяха докарани в Апела-
тивен съд - Бургас 
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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. 
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младеж загина, други пострадаха тежко
до дом номер 23 в несебър-
ския квартал „Черно море-3“ 
поради движение с несъобра-
зена с пътните условия ско-
рост, самостоятелно ка-
тастрофира мотопед „Хонда“, 
с бургаска регистрация, упра-
вляван от 50-годишен несе-
бърлия, който получил охлуз-
ни рани по краката.

Около 10:29 часа в същия 
ден, на пътя Бургас - Созопол, 
в посока към Крайморие, по-
ради загуба на контрол, са-
мостоятелно катастрофира, 
излизайки извън платното за 
движение, мотоциклет „Сузу-
ки Бъргман 400“, управляван 
от 49-годишен мъж от село 

Полски извор, който с охлуз-
ни рани по левия крак и лява-
та ръка, е прегледан и осво-
боден за домашно лечение, 
без опасност за живота.

Два часа след този инци-
дент, в Бургас, на улица „По-
морийска“ срещу „Спиди Бур-
гер“, „Алфа Ромео“, управля-
вана от 25-годишен бургазлия, 
блъска внезапно навлязлото 
на платното за движение 12-
годишно украинче, което по-
лучило нараняване в облас-
тта на левия лакът.

На 23 юли, около 17:10 часа, 
на улица „Трети март“, на пе-
шеходната пътека пред бистро 
„Снаки“, БМВ 320 D, управля-

вано от 23-годишен мъж от 
Сливен, отнема предимството 
и блъска пресичащия по обо-
значеното за целта място 38-
годишен пешеходец от София, 
придружен от 3-годишната си 
дъщеря. От ПТП пострадали 
софиянецът, който получил 
фрактура на дясната китка, 
прегледан в УМБАЛ - Бургас и 
по негово желание отпътувал 
за болница „Пирогов“ в София, 
и дъщеря му – получила охлуз-
вания, прегледана и освободе-
на за домашно лечение.

Последните три катастрофи 
са от неделния ден – 24 юли. В 
първата на пътя Поморие-
Каблешково-Миролюбово-Ай-

тос, в района на километър 15 
в посока Айтос, поради дви-
жение с несъобразена ско-
рост и употреба на алкохол от 
страна на водача, самостоя-
телно катастрофира, блъскай-
ки се в крайпътната мантине-
ла и преобръщайки се извън 
пътното платно „Мерцедес“, 
управляван от 30-годишен 
мъж от село Сливенци. С него 
се придвижвала и 34-годишна 
украинка, живееща в София. 
Установено е, че водачът шо-
фирал след употреба на алко-
хол с концентрация 1.45 про-
мила. От ПТП пострадала ук-
раинската гражданка, която с 
фрактура в областта на лява-

та китка, е прегледана в УМ-
БАЛ – Бургас и освободена за 
домашно лечение.

Около 12:51 часа на бурга-
ската улица „Транспортна“, 
до входа за Гробищния парк 
срещу блок 35 в ж.к. „Изгрев“, 
„Опел Зафира“, управляван 
от 60-годишен холандски 
гражданин, постоянно преби-
ваващ в България, отнема 
предимството и блъска пра-
вомерно пресичащата по пе-
шеходната пътека 79-годишна 
бургазлийка. От инцидента 
жената е с фрактура на таза, 
политравми и репозиция на 
лявата раменна става, без 
опасност за живота, е наста-

нена за лечение в УМБАЛ – 
Бургас.

Няколко часа по-късно, на 
около 200 метра преди село 
Малина, поради движение с 
несъобразена скорост в усло-
вията на десен завой, самос-
тоятелно катастрофира, блъс-
кайки се в крайпътно дърво 
„Пежо 406“, управлявано от 
22-годишен софиянец, който с 
фрактура на лявата ръка и до-
пълнителни наранявания, е 
настанен за лечение в отде-
ление „Реанимация”, с опас-
ност за живота. От ПТП са на-
несени материални щети по 
четири мантинели и четири 
стойки.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условия и реда за из
вършване на оценка на въздействието върху околната среда, се 
уведомяват всички заинтересоване лица относно инвестиционно
то предложение:

СТОПАНСКА  СГРАДА съгласно Наредба №19/25.10.2012г. 
чл.2(1)т.1 и (2) за СЗЗБПП в ПИ 57491.17.186 в местност „Чаира”, 
в землището на гр.Поморие.

Възложител на проекта е:  Николай Богомилов Павлов

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ГЕОПРОЕКТПРИМОР
СКО“ ЕООД, „ФЕЛИНГ“ ООД и ОБЩИНА ПРИМОРСКО, уведомяват 
всички заинтересовани физически  юридически лица, за наличие 
на инвестиционно намерение за „Изграждане на уличен водопро
вод и канал до УПИ IX,кв.39a и УПИ XI,кв.39ж по плана на гр.При
морско, община Приморско“.

Лице за контакти: Дамян Петков
тел.0878570517

Община Средец, гр.Средец, об
ласт Бургас, на основание Запо
вед № 620 от 21.07.2022 г., За 
Кмета на община Средец (съгл.за
повед № 422/27.06.22г.) обявява 
търгове с тайно наддаване за от
даване под наем на част от имоти 
–публична общинска собстве
ност, за срок от 5 години, а имен
но:

Общински помещения с обща 
площ от 33 кв.м. (тридесет и три 
квадратни метра), находящи се в 
кметствата на селата Орлинци, Го
лямо Буково и Богданово, за пре
доставяне на пощенски услуги, 
както следва:

Помещение с площ от 13 кв.м., 
находящо се в кметство село Ор
линци, изградено в УПИ III, кв.18 
по плана на с.Орлинци, с АПОС № 
64/ 12.07.2011г.;

Помещение с площ от 10 

кв.м., находящо се в кметство 
село Голямо Буково, изградено в 
УПИ I, кв.13 по плана на с.Голя
мо Буково, с АПОС № 200/ 
08.06.1998г.;

Помещение с площ от 10 кв.м., 
находящо се в кметство село Бог
даново, изградено в УПИ II, кв.160 
по плана на с.Богданово, с АПОС 
№ 453/ 15.05.2000г., при начална 
тръжна цена за месечен наем за 
ползваните 33 кв.м. обща площ в 
размер на 59,40 лв /без вкл.ДДС/ 
и депозит за участие в размер на 
5,94 лв.;

Общински терен с площ от 32 
кв.м. (тридесет и два квадратни ме
тра), с лице към ул.“Цвятко Радой
нов“, представляващ част от имот, 
целият с площ от 2099 кв.м., нахо
дящ се в УПИ I, кв. 40а, зона трета, 
по плана на гр.Средец, за поставя
не на метален павилион, при начал
на тръжна цена за месечен наем за 
ползваните 32 кв.м. площ в размер 
на 48,00 лв /без вкл.ДДС/ и депозит 
за участие в размер на 4,80 лв.

Търговете ще се проведат на 
12.08.2022 г. от 10:10 ч. и 10:20 

ч. в зала № 202 в сградата на об
щина Средец.

Цената на тръжната документация 
е в размер на 24,00 лв. с ДДС, вне
сена до 16:00 ч. на 10.08.2022 г.

Документи за участие в търго
вете се подават в деловодството 
на община Средец до 16:00 ч. на 
10.08.2022 г.

Определените депозити за учас
тие се внасят в касата на Община
та или по банкова сметка на общи
на Средец BG53 BPBI 7937 3347 
6496 03 BIC: BPBIBGSF – БПБ Сре
дец до 16:00 ч. на 10.08.2022 г.

При неявяване на поне двама 
кандидати за участие, повторни 
търгове ще се проведат на 
19.08.2022 г. при същите условия.

Пълна информация за търга: 
www.sredets.bg., информационно
то табло на Общината и тел: 
05551/ 7730

Силвия ШАТЪРОВА

Областният управител 
Стойко Танков ще настоя-
ва Бургас да получи хели-
коптер за справяне с по-
жарите. През изминалата 
седмица само на терито-
рията на община Бургас 
вилняха два огромни по-
жара и се наложи в труд-
нодостъпни места пожар-
никарите да се борят само 
с автомобили и водоноски. 
Заради горещото време и 
вятъра обаче това праве-
ше битката продължителна 
и опасна. 

Хеликоптер отдавна е 
необходим за региона, още 
повече че в него има отда-
лечени райони и планин-
ски масиви. Пожарната в 
Айтос отговаря за община-
та и за Руен, където са 39 

села.
Друг притеснителен ра-

йон е Странджа и селата в 
нея, където колите стигат 
трудно.

Засега не е ясно дали та-
зи битка за доставката на 
хеликоптер ще е лесна, те-
първа се заговори за ме-
дицинските хеликоптери, 
един от които трябва да е в 
Бургас. Той ще е един от 
десетте, които са заплану-
вани страната ни да заку-
пи със средства от Плана 
за възстановяване и раз-
витие след Ковид-19. „Ще 
отправя писмо до Минис-
терски съвет да се вземе 
предвид и подобен за по-
жарогасителни цели“, зая-
ви пред „Черноморски 
фар“ Танков. 

В момента при суперкри-
тични ситуации, свързани 

с огнени стихии, регионът 
може да използва военни 
хеликоптери „Кугър“ от 
авиобаза „Крумово“.

Седем имота 
изгоряха във вилната 

зона на Изворище

Седем вили изгоряха във 
вилната зона на Извори-
ще. Постройките са в мест-
ността Сухото дере, а по-
жарът, който тръгна в не-
деля и продължи на опре-
делени места и в понедел-
ник, се разпростря върху 
500 дка площ. С огъня се 
бориха седем противопо-
жарни автомобила, три во-
доноски на община Бургас 
и доброволци.

Хората изкараха безсън-
на нощ, а вчера пожарни-
кари отидоха в 4 ч. сутрин-
та, за да гасят локални ог-
нища. 

Чужденци, живеещи там, 
решили да си приготвят 
зимнина и оттам лумнал 
огънят, който бързо обхва-
ща района.

Все още се изясняват 
причините за големия по-
жар в Южна промишлена 
зона, който изправи на 

крак огнеборци и без мал-
ко да обгази „Меден руд-
ник“. Огромните щети щя-
ха да бъдат по-малко, ако 
Бургас разполагаше с хе-
ликоптер, а не се налагаше 
пожарникарите да се бо-
рят с такъв мащабен по-
жар с водоноски. 

Дона мИТеВА

Като основна причина за 
запалването на трафопоста в 
Поморие, оставил без ток го-
ляма част от града в неделния 
ден, се сочат увеличените то-
вари, довели до претоварване 
на мрежата. Това коментира 
Крум Косев от отдел „Комуни-
кации“ на EVN. 

Вероятно към това може да 
се добавят и високите темпе-
ратури.

„Тепърва ще се правят ана-
лизи и изследвания на причи-
ната, но основното, което спе-
циалистите коментират е, че 
няма конкретна техническа 
причина за запалването на 
трафопоста. По-скоро зави-
шените товари, високото по-
требление е довело до инци-
дента“, коментира той. И раз-
ясни, че при присъединяване-
то на даден обект се правят 
изчисления и се предвиждат 
съответните капацитети. „Тех-
нически капацитетът е смет-
нат – това се прави още в ета-
пите на присъединяване на от-
делните обекти. Така че не мо-
же да се търси проблем в тази 
посока“, допълни Косев.

Възпламенилото се съоръ-
жение се намира в Руския 
квартал. То захранва и край-
брежната алея.

До 21 часа на неделния ден 
ремонтните екипи на „Елек-
троразпределение Юг“ рабо-
тиха по отстраняване на ава-
рията, след което започна 
нормализирането на ел. за-
хранването.

Увеличеното 
потребление е 

причина за 
гръмнал трафопост 

в Поморие

Бургас иска хеликоптер за борба с пожарите 
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Георги РУСИНОВ 
Снимки: Авторът

Военен боеприпас из-
плува на плажа между 
Поморие и Ахелой малко 
преди началото на воен-
ното учение „Бриз 2022“. 
Появата на приличащия на 
торпедо обект стресна ту-
ристи от близко намиращ 
се хотел и те подадоха сиг-
нал до телефон 112. На мяс-
то веднага бяха изпратени 
екипи на полицията, а мал-
ко след това дойде и екип 
от Военноморската база в 
Атия. Боеприпасът бе при-
бран за обезвреждане.

Всичко това съвпадна с 
провеждащото се на след-
ващия ден военно уче-
ние „Бриз 2022“, в което 
Бургаският залив видя дос-
та екшън. 

„Това е празен стар-
тови двигател на проти-
вовъздушна ракета, ко-
ято е паднала в морето. 
Обектът е напълно безо-
пасен“, обясни пред жур-
налисти на борда на фре-
гатата „Верни“ команди-
рът на Военноморските 

сили контраадмирал Кирил 
Михайлов.

Тогава стана ясно, че 
ВМС са реагирали на над 
30 подобни сигнала, като 
само един от тях е бил с 
взривно вещество и е бил 
унищожен.

В „Бриз 2022“ участие 
взеха фрегатите „Верни“, 
„Дръзки“ и „Смели“, кор-
ветата „Решителни“, мино-
чистачът „Прибой“, минни-
ят ловец „Цибър“, хеликоп-
тери „Пантер“ и „Дауфин“, 
самолети СУ-25, както 
и още доста техника на 

Българската армия. 
Международно участие 

имаше и тази година – дос-
та офицери от различни 
страни на НАТО бяха гости 
на учението. Кораби от дру-
ги страни обаче тази годи-
на имаше само от Румъния. 
Иначе натовска техника 
от други съюзнически дър-
жави като САЩ, Франция, 
Белгия и други също взе 
участие в учението. 

Разиграха се най-раз-
лични епизоди на море. 
Първият бе още в бурга-
ското пристанище, където 

се показа нагледно как се 
действа при овладяване на 
пожар на пасажерски ко-
раб в пристанище. 

След това фрегатата 
„Верни“ напусна пристани-
щето, за да излезе в откри-
ти води, където последва 
вторият епизод – преодо-
ляване на последствията от 
инцидент с търговски кораб 
в морските пространства 
на Република България, 
включващ медицинска кон-
султация и евакуация, опе-
рация по спасяване на бед-
стващи хора на море.

Ефектен за присъства-
щите на борда на „Верни“ 
бе третият епизод. В него 
морските отразиха асиме-
трична атака от малка бър-
зоходна лодка със стрел-
ба с картечници от борда 
на фрегатата. Малко след 
това в четвъртия епизод 
Военноморските сили по-
казаха нагледно как се 
овладява кораб, превзет 
от терористи. Тук се вклю-
чиха бързи моторни лодки 
и хеликоптер „Пантер“, от 
който се спуснаха родните 
морски пехотинци и щурму-
ваха превзетия кораб.

В петия епизод се вклю-
чиха и два самолета от 
Военновъздушните сили на 

Република България. Целта 
на Военноморските бе от-
разяване на атаки от възду-
шен противник. В други два 
епизода морската ни мощ 
показа стрелба по въздуш-
ни цели. Междувременно 
морска мина бе обезвре-
дена от специална тех-
ника. Преди да потегли 
към Военноморска база 
„Атия“ екипажът на фрега-
та „Верни“ отдаде чест при 
среща с военните кораби, 
участващи в учението. 

Последният епизод бе на 
брега на малкия плаж до 
базата в Атия. Там отново 
морските пехотинци пока-
заха атака срещу терори-
сти, държащи заложници 
на брега. Тюлените щур-
муваха плажа с малки мо-
торни лодки и изненадаха 
в гръб терористите.

Министърът на отбрана-
та Драгомир Заков поздра-
ви Военноморските сили 
на Република България за 
успешното провеждане на 
националното учение „Бриз 
`22“. По време на Деня за 
високопоставени гости и 
медии на учението, който 
се проведе на 22 юли, в ак-
ваторията на Бургаския за-
лив, министър Заков и на-
чалникът на отбраната ад-
мирал Емил Ефтимов на-
блюдаваха изпълнение-
то на различните епизоди 
на море.

Министър Заков подчер-
та важността на учението 
и съвместното отработва-
не на действията за реак-
ция в различни реални си-
туации. 

Чф4 Тема на деня26-28 ЮЛИ 2022

Боеприпас от Украйна изплува на поморийски 
плаж преди началото на „Бриз 2022“

Пред журналисти ми-
нистър Драгомир Заков 
коментира и значението 
на подготвяния от САЩ 
Законопроект за обезпе-
чаване на сигурността в 
Черноморския регион. 

„Това е много важен до-
кумент. За първи път в 
Съединените щати на тол-
кова високо равнище се 
признава стратегическото 
значение на Черно море. 
То отдавна е признато 
като стратегическа зона 
за НАТО, като това до голя-
ма степен се дължи на по-
зицията на България и на 
нашия съюзник Румъния“, 
каза министър Заков. 

Той поясни, че докумен-
тът предвижда помощ в 
различни сфери, включи-
телно в тази на отбраната, 
като в нея ще се работи по 
отделни проекти. 

„Ние трябва да си свър-
шим и нашата работа, за да 
информираме САЩ къде и 
от каква помощ имаме нуж-

да в спешен порядък“, до-
бави министър Заков. 

„Приветствам усилията 
по мероприятията за по-
вишена бдителност, които 
полагат ВМС. Те проверя-
ват всички сигнали за пла-
ващи предмети както с пла-

вателни средства, така и 
по въздух. Правим всичко 
възможно, за да осигурим 
нормалната икономическа 
и туристическа дейност в 
пределите на нашите тери-
ториални води", заяви на-
чалникът на отбраната ад-

мирал Емил Ефтимов. 
Той подчерта актуал-

ността на провежданото 
военноморско учение. 

„Съобразяваме се с об-
становката и сме в непре-
късната координация с 
морското командване на 

НАТО и нашите съюзни-
ци. Всеки контакт и потен-
циална опасност се спо-
деля и координира, за да 
гарантираме сигурността 
в нашия Черноморски ре-
гион“, подчерта адмирал 
Ефтимов. 

Той също акцентира 
върху увеличеното учас-
тие в „Бриз 2022” на мор-
ска патрулна авиация, чи-
ито съвременни способно-
сти определи като впечат-
ляващи. 

„Включването на такива 
средства разкрива в ця-
лост обстановката в запад-
ната част на Черно море и 
това е голямо предимство 
на учението“, подчерта на-
чалникът на отбраната. 

Той бе категоричен, че 
модернизацията на во-
енния ни флот върви по 
план. 

„Приветствам активност-
та на ВМС. Наясно сме, че 
не всичко може да бъде 
ново, затова трябва да тър-
сим прагматични решения 
по силата на придобиване 
на способности втора ръка, 
които да съответстват на 
обстановката и нашите 
нужди, но и да спестим ре-
сурс на държавата“, заклю-
чи адмирал Ефтимов.

САЩ планират да увеличат военната помощ  
за страните на източния фланг на НАТО

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ко-
ментира нуждата от модернизация на военния ни флот

Военният министър Драгомир Заков подчерта стра-
тегическата особеност на Черно море за НАТО

Морски пехотинци неутрализират терористи, превзели кораб

Бургаският залив 
„завря“ от снаряди и 
стрелби по време на 
военното учение

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС 
посочи, че е реагирано на над 30 сигнала за мини, като 
само един от тях е бил с взривно вещество

Тюлените показаха как се спасяват заложници



Кметът Васил Едрев съобщи 
новината и благодари на екс-
пертите от Общинска админи-
страция - Айтос за перфектно 
подготвения проект. А публич-
но стана известно, че МФ е от-
сяло проекти на общините за фи-
нансиране по строги критерии - 
степента на проектна готовност 
и социалната значимост на ин-
вестициите в тях. 

Проектът на Община Айтос 

е за "Изграждане, реконструк-
ция и рехабилитация на улици, 
паркинги и тротоари в кв. 5 и 
5А, кв. 5Б, кв. 8, кв. 8А, кв. 8Б 
по плана на град Айтос. Осигу-
реното финансиране ще прео-
брази цял един квартал на Ай-
тос - т.н. Емировски. Ремонтите 
тръгват от кръстовището в нача-
лото на квартала, по двете ос-
новни улици, всичките напреч-
ни улици, междублокови прос-

транства, както и паркингите, 
които са на пръст. Предвидена 
е изцяло нова настилка - трото-
ари и асфалт. 

15 са подобектите в проекта, 
в количествено-стойностната 
сметка са посочени етапите на 
строителство и са пресметнати 
средствата за изпълнението на 
всеки от тях. Общата стойност 
на проекта е  над 3 млн. лв.

НП
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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4 Ще преобрази един от кварталите на Айтос

4 3 166 000 лв. ще получи Община Айтос,  
за да реализира инвестиционен проект,  
реши на 20 юли т.г. Министерският съвет 

Одобрен за финансиране е общински проект

Кметът Васил Едрев съобщи но-
вината, с благодарност към админи-
страцията

Инж. Иван Биделев - директор на Ди-
рекция ТСУРР показва плана на квар-
тала и къде ще се извършват дейности-
те по проекта

С Постановление №188 на Ми-
нистерския съвет от 21 юли 2022 
г. ще бъде извършен трансфер 
по бюджета на Община Айтос ЗА 
АВАРИЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИ-
ЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" в УПИ 
ХХІІІ, кв. 23 по плана на с. Пе-
щерско. 

374 941 лв. е одобрената сума 
за ремонт на читалището в с. Пе-
щерско, което не е ремонтирано 
основно от десетилетия. Освен 
че отдавна не е виждало осно-
вен ремонт, читалището постра-

да сериозно при буря и пролив-
ни дъждове, затова ремонтът му 
е спешен.

Постановлението е за одобря-
ване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл.1, 
ал.2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за 
Държавния бюджет на Републи-
ка България за 2022 г. за непред-
видени и/или неотложни разходи 
за предотвратяване, овладяване 
и преодоляване на последиците 
от бедствия. 

НП

Близо 375 000 лв. получава 
Община Айтос за основен ремонт 

на читалището в Пещерско За поредно лято Айтос е строител-
на площадка. Сред многото общин-
ски проекти, които се изпълняват 
през месец юли, е и проектът за ре-
новиране на втората айтоска спорт-
на зала. Проектът предвижда "Преу-
стройство и благоустрояване на съ-
ществуваща спортна зала към стади-
она, част от спортен комплекс "Крум 
Делчев", находяща се в кв. 50 по пла-
на на гр. Айтос".

Спортната зала е единствената в 
общината към стадион, с възмож-
ности за развитие на различни видо-
ве спорт - акробатика, лека атлетика, 
футбол и др. и организиране на спорт-
ни състезания. В годините са праве-
ни само частични ремонти на сграда-
та и помещенията в нея. Затова Об-
щина Айтос изготви проект, спечели 
финансиране, а сега реализира дей-
ности, които да доведат до модерни-

зиране на спортната база и до създа-
ване на възможно най-добри условия 
за пълноценното й използване.

Целта на проекта е да се осигури 
по-достъпна среда за физическо въз-
питание и спорт за всички възрасто-
ви групи, чрез благоустрояване и ре-
новация. Идеята е пълноценното из-
ползване на спортната зала, висока 
функционалност и максимална сигур-
ност, чрез възстановяване и модер-
низирането й, съгласно съвременни-
те технологии в областта на спорта.

Проектът се финансира по Страте-
гията на МИГ-Айтос за Водено от общ-
ностите местно развитие. Одобрени-
те разходи са на стойност 390 517.84 
лева. Безвъзмездната финансова по-
мощ е 100%. Срокът за изпълнение на 
проекта е 36 месеца.

НП

Горещо строително лято 
за община Айтос

Проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала 
към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”



Посвещавам тази награда на 
двама мои приятели. Вдъхнови-
телят с историята не успя да про-
чете разказа по неговите споме-
ни. Атанас Атанасов. Изпитвам 
вина, че не можах да помогна в 
тъгата му. Другият е възкресе-
ние, яснота, вяра в живота ми. 
Благодарността ми няма грани-
ци. И към Община Елин Пелин, и 
към журито - също. А този, който 
желае, да прочете.

Татяна ЙОТОВА

Избързали думи
Попитах един монах: 
– Кой е най-големият грях – да отне-

меш физически живот ли?
– Не – отвърна ми – да убиеш вя-

рата…

Сутринта едва си проправяше път 
през провинциалните улици на град-
чето А., когато ние, двамата стари 
приятели от Странджанско, се озо-
вахме в старомодната сладкарница, 
където ни посрещаше приятната съ-
държателка с уханно кафе в стъкле-
ни чаши. Обичахме да посрещаме там 
бавните утра на третата си младост, 
защото кафеджийката беше много 
любознателна и едновременно с по-
ръчката винаги се почерпвахме с ин-
тересни факти.

Сирман беше заорал в детство-
то си и ми изповядваше такъв епи-
зод, който ме накара да асоциирам 
с един мой въпрос, зададен към ас-
кет-монах от далечен манастир, с ко-
гото съдбата ме беше срещнала. За 
овчар от планинските къшли няма-
ше по-голяма радост да срещне ря-
дък човек по чукарите. Та сега, кога-
то вече тоя мой живот се беше изни-
зал и се бях погражданил насила, аз 
слушах историята и времето няма-
ше власт над мен – просто тактично 
беше замряло. 

Целият бях влязъл в разказа на 
Сирман, който все едно живееше от-
ново далечния, съществуващ само в 
неговата памет, свят.

– Колко им се молех, Драго, и ги 
врънках да ми купят акордеон! Не 
и не! Най-после настана сгода – ра-
ботех на хармана, носех чували със 
зърно, бях седми за осми клас. Тат-
ко ми даде плата за работата и си 
купих мечтания акордеон. Ама лес-
но ли се учи свирене?! Ходех по по-
лята на родното ми село, бутах се из 
букаците – ще свиря! Но тъкмо нати-
сна басºте, забравям да разпъна ин-
струмента; уж пея нещо, а на мелодия 
– звук не докарвам. Вкъщи пък никой 
не ме изтърпяваше. Майка ми слуша-
ше как скърцам и ми казваше: 

– От тебе нищо няма да излезе! 
Нищо! Не ми надувай главата! Ос-
тави го този акордеон, не се окачай 

на работи, които не мо-
жеш. Това не е лъжица 
за нашите уста. 

Баща ми ме имаше за 
голям калпазанин, ни-
кога не можеше и да си 
помисли, че аз ще уча и 
от мене ще излезе свес-
тен човек. 

Постъпих в Технику-
ма по дървообработва-
не и вътрешна архитек-
тура в град Б. Учителят 
ми по технологии и чер-
тане – Мирчев – видя 
у мен нещо, което ни-
кой не беше очаквал. 
Бях лудетина, пѐрнат в 
устата, отракано мом-
че. Веднъж, пишейки 
на дъската и чертаей-
ки, Костадин Мирчев 
ми зададе въпрос. Аз, 
вместо да отговоря, из-
търсих: 

– От мен нищо няма 
да стане. Ако стане, ще 
е погрешка!

Той се обърна учуде-
но към класа, погледна 
ме и отсече:

– Вземи напиши това, 
което каза!

– Но защо? – попитах аз.
– Пиши! – безапелативно наре-

ди той.
Чинно седнах и написах: „От мен 

нищо няма да стане. Ако стане, ще 
е погрешка!“

Костадин Мирчев взе от мен лист-
чето, прочете го, сякаш да се увери, 
че е точно това, което трябва да е, 
сгъна го на четири и го пъхна в порт-
фейла си. Този миг изчезна в пелена-
та на времето. 

Бях на военна служба, в отпуск, ко-
гато на плажа, в човека, който си по-
стла хавлията до самия мен, разпоз-
нах своя преподавател. Попита за мо-
ите планове: накъде ще вървя, дали 
ще уча. Аз отвърнах, че искам много, 
но баща ми няма пари. Каза, че ще 
ме прати в едно село нередовен учи-
тел – ще работя и ще уча. Мечтаех за 
авиацията, но ме изкараха с далеко-
гледство. Записах История в Софий-
ския университет. 

Завърших. Учителствах. Задомих 
се. Две сладкодумни момичета огря-
ха живота ми. Стигнах до директор на 
голямо училище. Животът ми се беше 
вклинил в порядъка на редови граж-
данин на обществото. Стана ясно, че 
ще имаме посещение и всички ко-
леги бяха притеснени от новината. 
Кой беше проверяващият? Костадин 
Апостолов Мирчев – вече инспектор 
от град Б. Срещата беше неописуема 
– вълнение, спомени, носталгия, дина-
мика, вгледана в бъдещето. Провер-
ката мина блестящо. Като стари при-
ятели разговаряхме. Аз – с изначал-
ния респект към този човек, на кого-
то бях благодарен за професионал-
ния си напредък – го поканих на обяд 
у дома. Семейството ми се събра, 
разказахме си кой, къде, как, какво 
е преживял. По едно време той, дос-
та развълнуван и рязък, стана, взе си 
портфейла и, представº си, бавно, с 
треперещи пръсти извади сгънато на 
четири листче. 

– Това помниш ли го? – с изпитател-
на усмивка ме отстреля гостът. 

Мигновено в съзнанието ми изплу-
ва мигът от часа по Технологии и чер-
тане, в който момчето с „голяма уста“ 
надраска набързо по повеля на учите-
ля си избързали думи. Листчето! Оно-
ва. Същото. С непроменен от дългия 
престой в портфейла му цвят, форма, 
а и… съдържание. Моят безотговорен 
и категоричен надпис. Той го разгър-
на внимателно и каза: „Прочети!“ 

През стисналото ме гърло не мо-
жех да пророня звук! 

– Чети, чети! – насърчи ме той, усе-
щайки вълнението в изврелите спо-
мени, придошло с вида на оживяла-
та реликва.

Прочетох думите на момчето от ми-
налото си, закърмено с мантрата на 

недоверието от страна на 
всички край него: „От мен 
нищо няма да стане. Ако ста-
не, ще е погрешка!“ 

– Е, какво ще кажеш? – 
погледът на моя учител ма-
нифестираше с победата 
над ниската ми предста-
ва за себе си, над невярва-
щия в собствените си сили 
юноша.

В главата и в сърцето ми 
бушуваха бури на благодар-
ност, на себеупрекване, на 
почуда, на удовлетворе-
ност… Загнездилото се не-
доверие се беше разпиля-
ло благодарение именно на 
този човек, повярвал в мен, 
в моите умения. Може би ме е видял 
такъв, какъвто никой никога не е мо-
гъл да ме усети, може би е имал дар-
бата да наднича в бъдещето, да гадае 
по хората и ако са обезсърчени, да 
вдъхва живителна вяра в собствените 
им сили… Подържах листчето-реликва 
в ръцете си – пареше и ми се усмих-
ваше едновременно. Когато понечих 
да му го върна, гостът каза: 

– То вече не ми трябва!
Разпънах акордеона – уверено, все-

отдайно, с едно благоговейно чув-
ство, поклонѐно пред този мой изба-
вител от безразличието на света към 
мен, от собственото ми нехайство към 
моите неусетени още възможности. 
Инструментът ми се подчиняваше, 
независимо от това, че бях самоук, 
той беше хармонизиран с честотите 
на развитите дарби. Вече бях душа-
та на хората, с които се събирах. Пя-
хме заедно нашите песни и от очите 
на учителя Мирчев течеше по лицето 
ми блага, радостна тъга. 

Листчето остана при мен. 
Така и през следващите години не 

намерих време да се срещна с човека 
– фар в моя живот, да му взема нещо: 
я плодове, я бутилка, която да изпи-
ем заедно. Когато след дълго време 
реших да го навестя и да му изкажа 
благодарността си, разбрах с покру-
са, че не е сред живите. Тръгнах сам 
напосоки да търся мястото му за ве-
чен покой из гробищата на град Б. 
Много дни наред търсех, питах, но не 
го намирах. По-късно се сетих, че той 
е от село Устина – между Батак и Пе-
рущица, в полите на Северните Родо-
пи, близо до римския път, свързващ 
древния Филипопол и Беломорието. 
Потърсих го чрез кмета на селото, го-
ворих с негови роднини и те ми каза-
ха, че е погребан там. 

С моя приятел Е. се озовахме пред 
гроба му. Цветята покриха паметна-
та плоча, но не и спомените. Помил-
вах снимката и промълвих: „Дойдох, 
учителю! Макар и закъснял“.

Разбрах, че да повярваш в няко-
го и да му покажеш тази своя вяра е 
равно на спасен живот. Моят учител 
не само ме научи да пиша калиграф-
ски, да виждам многоизмерно света, 
но и ме предаде на самия мен. Наме-
рих се, ей! През цялото си учителско 
време се стараех да вдъхвам вяра и 
на най-палавите ученици. За да ста-
неш човек, някой трябва да повярва 
в теб. Така връщах дълга си към Кос-
тадин Мирчев. Нещо повече – приел 
бях щафетата от него.

… Сякаш в този миг Сирман се за-
върна в нашето време, при мен, на 
масата с любознателната кафеджий-
ка, замръзнало слушаща, и още две 
клиентки, които не сме разбрали кога 
са дошли. 

– И каква ирония, Драго, нито май-
ка ми ме чу, че мога да свиря и да пея, 
нито баща ми ме видя изучен, учител, 
директор… 

Побутна нещо към мен. Листчето! 
Аз, току-що посветен в признанието 
на своя приятел, онемях. Датата в де-
сния му ъгъл: 14. II. 1968 г. След пове-
че от половин век беше живо и имаше 
силата на лек срещу обезсърчение.

Сирман се беше вглъбил навярно 
в мелодия на акордеона си, а аз чу-
вах звънците на стадото, което в при-
мижалите ми очи бавно и носталгич-
но пресичаше булеварда на полусъ-
будения градски пейзаж. Последните 
глътки кафе в стъклените чаши мереха 
оставащото ни слънчево припичане в 
омарата на придошлия ден с вярата, 
която често потулваме, изгубваме и 
само ако има кой да ни я върне, мо-
жем да се „окачим на онези работи“, 
които умеем, но не знаем това. 

* По действителен случай.
За този разказ Татяна Йотова полу-

чи трета награда на Националния кон-
курс за разказ "Мила родна картинка", 
посветен на 145 години от рождение-
то на класика на българската литера-
тура, писателя Елин Пелин. 
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В ход е изпълнението на 
общински проект "Рекон-
струкция и рехабилитация 
на тротоарните настилки на 
улици в гр. Айтос". Стойност-
та на проекта е 314 214 лв. с 
ДДС. Реновират се тротоар-
ните настилки на три основ-
ни улични артерии в града 
с изключително интензивен 
трафик - ул. „Братя Мила-
динови“, ул. „Богориди“, ул. 
„Софроний“.

Безвъзмездната финан-
сова помощ за изпълнение-
то на проекта е в размер на 
100% и е по процедура - под-
бор на проектни предложе-
ния, по мярка 7.2. по Страте-
гията за Водено от общности-
те местно развитие на СНЦ 
„МИГ- Айтос“ от Програмата 
за развитие на селските ра-
йони 2014 - 2020 г. 

Има неудобства за граж-
даните и шофьорите, но в ра-
йона на практика се изпъл-
няват не един, а два взаим-
носвързани проекта. Вторият 
е за "Реконструкция на улич-
ното осветление по улиците 
„Братя Миладинови”, „Соф-
роний”, „Щерю Русев”, „Бо-
гориди”, „Вардар”, „Райна 

княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо 
Стойно”, „Д-р Павлов”. Об-
щата стойност за изпълнение 
на всички дейности по дого-
вора на Община Айтос с фир-
мата изпълнител е 155 278, 92 
лв. с ДДС.

Проектът за реконструкция 
на уличното осветление ло-
гично изпреварва полагане-
то на тротоарните настилки 
- в участъците, в които този 
проект е приключен, се пола-
гат новите бордюри и трото-
арни плочки.

Досега уличното освет-
ление беше изпълнено като 
въздушна мрежа, на стома-
нобетонни стълбове и ос-
ветители с натриеви лампи. 
При реконструкцията са пре-
махнати старите стълбове и 
въздушната мрежа и се из-
гражда ново улично освет-
ление. Монтирани са нови 
стълбове, ел. мрежа с под-
земно окабеляване и LED 
улични осветителни тела. 
Така уличното осветление в 
този централен градски ра-
йон ще бъде изцяло осъвре-
менено и в значителна сте-
пен подобрено. 

НП

Общината инвестира в улично осветление и тротоари 
Изпълнява успоредно два 
проекта за близо 470 хил. лв.

По "Богориди"

Нови стълбове и осве-
тителни тела

В памет на големия приятел на  
в. „Народен приятел“ - Атанас Атанасов

Татяна Йотова с наградите

Дни преди да ни напусне, Атанас 
Атанасов разказал на Йотова тази 
своя житейска история



Милена  
КУРТОВА - РАДЕВА

Програма „Еразъм+“, Клю-
чова дейност 1, Сектор учи-
лищно образование, с До-
говор №2021-1-BG01-KA122-
SCH-000030644

По проект „По-добро обра-
зование, по-щастливи деца“ 
на СУ „Христо Ботев“, препо-
давателите от начален етап – 
Милена Янева, Милена Анге-
лова, Донка Димова и Свет-
ла Янева се включиха в кур-
сове в EUROPEAN ACADEMY 
OF CREATIVITY в Барселона, 
Испания

Преподавателите избраха 
интересна обучителна про-
грама - „СТЕМ образование 
- нов подход за обучение“, 
„Преподаването на йога в 
началното училище“, „Обуче-
ние, базирано на дигитални 
игри“. В началото на курсове-
те всички участници предста-
виха училищата си и родните 
си места, а също и характер-

ни национални ястия. 
Групата от СУ „Христо 

Ботев“ представи достойно 
училището и града си. По-
казахме на колегите айтос-
ки занаяти - грънчарство, 
традиционните "Славееви 
нощи", кукерите и изпълне-
ния на ТС „Тракийче“. В кур-
совете участваха препода-
ватели от Франция, Канада, 
Финландия. 

Всички заедно споделих-
ме идеи за бъдещи проек-
ти и партньорства. Изклю-
чителен интерес предизви-
ка разработването на про-
екти от отпадъчни материа-
ли, груповият проект за ре-
новиране на сграда, като 
фокусът беше върху екипна-
та работа и ползите от нея в 
обучението.

Разгледахме невероят-
ните забележителности на 
Барселона - прекрасната 
катедрала "Саграда Фами-

лия", проектирана от архи-
текта Гауди, чието строител-
ство продължава и днес и 
се предполага да приключи 
през 2026 г.

Посетихме парк Гюел, също 
проектиран от Гауди, хълма 
Тибидабо наричан още Ма-
гическата планина с височи-
на 512 метра - най-високият 
връх в планинската верига 
Serra de Collserola. Там се на-
мира „Църква на светото сър-
це на Исус“, а на върха му е 
разположена уникалната ста-
туя на Исус Христос. Бяхме на 
Монтджуик (mountain of jews) 
- връх, издигащ се над Барсе-

лона със своите 173 м н. в., до 
който се пътува с фуникуляр. 
Бяхме в испанското село Пу-
ебло Еспаньол, видяхме Ма-
гическите фонтани на Монт-
джуик, оживената пешеход-
на улица La Rambla - главната 
търговска зона на града, ог-
ромния аквариум на Барсело-
на и Триумфалната арка.

Придобитите знания от кур-
совете в Барселона ще пред-
ставим пред учителската ко-
легия на СУ "Христо Ботев". А 
при възможност, ще разрабо-
тим и някои от проектите. 

Какво ни донесе обучени-
ето? Заредихме се с емоции, 

нови знания и нови приятел-
ства, успяхме да опитаме и 
местни храни. Запознахме 
се с нови хора, видяхме стра-
хотни места, насладихме се 
на прекрасни гледки Извър-
вяхме километри, докосвай-
ки се до културата на Бар-
селона. Обучихме се как да 
разработим STEAM projecs и 
да ги прилагаме в работата 
си. Сега сме със самочувст-
вието, че знаем, че можем, 
че сме конкурентоспособни, 
и че представихме достойно 
България, Айтос и СУ "Хрис-
то Ботев" пред колеги от три 
държави.

Съгласно Наредбата за реда 
за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско 
имущество, кметът Васил Ед-
рев представя на редовното 
заседание на Общинския съ-
вет на 29 юли 2022 г. отчет за 
състоянието на общинската 
собственост по видове кате-
гории обекти. Отчетът се пра-
ви на всеки шест месеца и съ-
държа пълното наименование 
на обектите общинска соб-
ственост, наематели/ползва-
тели, определени с решение 
на ОбС, срок на договор за 
наем, постъпили средства в 
общинския бюджет от упра-
влението на имотите общин-
ска собственост. 

Със свое решение от м. яну-
ари 2022 г., Общински съвет-
Айтос прие Годишна програ-
ма за управление и разпо-
реждане с имотите - общин-
ска собственост в община Ай-
тос през 2022 г. Програмата 
съдържа прогноза за очаква-
ните приходи и необходими-
те разходи, свързани с при-
добиването, управлението и 
разпореждането с имоти - об-
щинска собственост, имоти-
те, които общината има наме-
рение да придобие в собстве-
ност или да дари, както и имо-
тите от първостепенно значе-
ние. Във връзка с това, кметът 
е изготвил анализ за състоя-
нието на общинската собстве-
ност за периода от 1.01.2022 г. 
до 30.06.2022 г.

Данните от анализа сочат, 
че за първите шест месеца на 
тази година са извършени 20 
бр. продажби на имоти - земе-
делски земи в зоните за земе-
делско ползване на стойност 
56 133,60 лв., една продажба 
на имот - земеделска земя в 

ЗЗП по чл.35, ал.3 от ЗОС на 
стойност 2703,00 лв., 16 бр. 
продажби на имоти в регула-
ция по чл.36 от ЗОС на стой-
ност 18 803,00 лв., една про-
дажба на имот в регулация по 
чл.35, ал.3 от ЗОС на стойност 
12 610,85 лв., 2 бр. продажби 
на терени в регулация на стой-
ност 31 608,00 лв.

Приходите от продажби за 
периода м. януари - м. юни са 
на обща стойност 121 858,45 
лв., при прогноза за очаква-
ни приходи към 31.12.2022 г. – 
190 000,00 лв.

През периода действат 54 
броя договори за наем на об-
щински нежилищни имоти в 
регулация. В Годишната про-
грама за управление и раз-
пореждане с имотите общин-
ска собственост през 2022 г. 
са предвидени приходи от от-

даване под наем на нежилищ-
ни имоти в регулация в раз-
мер на 115 500,00 лв. Реали-
зираните приходи са в раз-
мер на 54 268,40 лв., изпълне-
ние 47%.

Общински имоти, или час-
ти от тях са отдадени без-
възмездно по силата на 40 
броя действащи договори - на 
спортни клубове, организации 
на бюджетна издръжка и орга-
низации с обществено полез-
на дейност. 

През периода 1 януари - 30 
юни 2022 г. действат 35 дого-
вора за наем на общински 
жилища. В Годишната програ-
ма за управление и разпореж-
дане с имотите общинска соб-
ственост са предвидени  при-
ходи от отдаване под наем 
на общински жилищни имоти 
в размер на 13 500,00 лв. До 

30.06.2022 г. са реализирани 
приходи в размер на 6215,38 
лв., изпълнение 46%.

Предвидени в програма-
та са 122 500,00 лв. от наем/
аренда на земеделска земя и 
60 000,00 лв. от наем за полз-
ване на пасища и мери. От на-
чалото на 2022 год. са реализи-
рани приходи от наем/аренда 
на общински имоти извън ре-
гулация– земеделски земи, па-
сища и мери на обща стойност 
51 643,10 лв., в това число:

• училищни земеделски 
земи - 17 641,46 лв. при зало-
жени в програмата 107 000,00 
лв.;

• общински земеделски 
земи - 159,67 лв. при очакван 
резултат 15 500,00 лв.;

• пасища и мери – 33 841,97 
лв. при прогноза 60 000,00 лв.

През първото шестмесечие 

на 2022 г. са постъпили като 
приход в общината 17 148,29 
лв. - наеми по сключени дого-
вори за ползване на полски 
пътища при очаквани в края 
на годината 60 000,00 лв. Пла-
щанията по действащите към 
момента договори за земедел-
ски земи, сключени през пре-
дходни години ще се извършат 
в началото на стопанската го-
дина през м. октомври.

Предстои провеждане на 
процедурите за отдаване под 
наем/аренда на свободните 
общински и училищни земе-
делски земи и сключване на 
договорите за ползване на 
полските пътища за стопан-
ската 2022/2023 година, при-
ходите от които ще постъпят 
през второто шестмесечие на 
годината.

От 21 броя язовири, публич-
на общинска собственост, за 7 
са сключени договори за кон-
цесия, 5 са отдадени под наем 
и за един от тях е възложено 
управлението на рибните ре-
сурси. При очаквани приходи 
от концесии върху язовири, 
съгласно програмата за 2022 
г. в размер на 17 000,00 лв. са 
реализирани 14 564,34 лв. Оч-
акваните приходи от наем на 
язовири за 2022 г. са 700 лв. 
Реализираните приходи към 
30.06.2022 г. са 313,23 лв. 

Реализираните приходи от 
концесия на „Спортно съоръ-
жение” са в размер на 1670,40 
лв., при заложени в програма-
та 1600,00 лв.

По схемата на местата за 
поставяне на преместваеми 
обекти за търговия и други об-
служващи дейности на закри-
то има 24 броя действащи до-
говора за наем и 2 броя неза-
ети общински терени. Реали-

зирани са приходи от премест-
ваемите съоръжения в размер 
на 15 238,00 лв. при годишна 
прогноза 25 000,00 лв. 

В Програмата са предвиде-
ни приходи от такси от паза-
ри на стойност 30 000,00 лв., 
в т.ч. 20 000,00 лв. - от Коопе-
ративен пазар и 10 000,00 лв. 
- от Промишлен пазар. Към 
края на шестмесечието при-
ходите са съответно 10 125,00 
лв. - от Кооперативния пазар 
и 7246,60 лв. - от Промишле-
ния пазар. 

През отчетния период са 
постъпили средства от такси 
от рекламно-информационни 
елементи в размер на 3127,00 
лв. и от такси за ползване на 
терени – 20 075,00 лв.

За периода м. януари – м. 
юни 2022 год. направените раз-
ходи, свързани с придобива-
нето, управлението и разпо-
реждането с имоти - общин-
ска собственост са за: техни-
чески дейности, в т.ч.: техни-
ческа поддръжка на язовири-
те – 10 800,00 лв., скици, удос-
товерения, разделяне, обеди-
няване, заснемане, трасиране 
на имоти – 600,00 лв.

За дезинфекция, дезинсек-
ция, дератизация и др. подоб-
ни дейности – 21 337,20 лв.

Възнаграждение на оце-
нители на общински имоти - 
2640,00 лв.

Възнаграждение на опе-
ратор на язовирните стени - 
5000,00 лв.

Материали, външни услуги 
и текущ ремонт на общински 
имоти - 1000,00 лв.

Предвидените разходи за 
2022 г., свързани с придоби-
ване, управление и разпореж-
дане с имотите-общинска соб-
ственост са 136 000,00 лв.
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Кметът с отчет за състоянието на общинската 
собственост през първите шест месеца на 2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява гражданите, че на 29 юли от 10.00 до 12.00 часа в Общината, на ул. „Ва-
сил Левски“№5, Дирекция „Образование“, 2-ри етаж , ще се проведе открита приемна за граждани с 
регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равни-
те възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Раз-
личията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на ка-
къвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или 
каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необхо-
дими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората, срещу които се проявява дискрими-
нация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване на 
жалба, ако това е необходимо.

Ирина ИВАНОВА
(Регионален представител на КЗД- Бургас)
Тел. 056/826082, GSM: 0895507339

„По-добро образование, по-щастливи деца“
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Д-р Феим Мурад, управител на „Медицински център І“ ЕООД - Айтос:

Ремонтът на покрива на МЦ се случи благодарение на 
желанието и изключителното съдействие на Община Айтос
- Д-р Мурад, по Ваше 

наñтояване кметът Ва-
ñил Едрев внеñе предло-
жение, а Общинñкият ñъ-
вет прие решение за от-
пуñкане на четвърт ми-
лион лева за реновиране 
на покрива на „Медицин-
ñки център І“ ЕООД - Ай-
тоñ. Следите ли ремонта 
и защо беше наложител-
но да бъде извършен въз-
можно най-ñкоро?

- Ремонтът, който сега се 
извършва, е много сериозен 
и ще реши един изключител-
но важен проблем както за 
нас, така и за гражданите. 
Досега са правени само час-
тични ремонти без същест-
вен ефект. И течовете си про-
дължаваха през годините, 
особено през есенно-зимния 
сезон и пролетта след снего-
топенето. Течовете бяха във 
всички помещения на втори 
етаж. И съответно - в каби-
нетите падат боя, мазилка... 
Много колеги, които са нае-
матели в сградата, се обръ-
щаха към мен като наемо-
дател с молба проблемът да 
бъде решен. Беше ясно за 
всички, че покривът спешно 
и основно трябва да се ре-
монтира. Успявахме нещич-
ко да направим, но с време-
нен ефект. И в същото време 
не успявахме да се справим, 
защото проблемите с теча 
бяха много сериозни. 

- Разбрахме от фирма-
та изпълнител, че ремон-
тът ще приключи на 15 ав-

гуñт. Уñеща ли ñе тук долу 
вече ефектът от ремонтни-
те дейноñти?

- Не мога да кажа, че усе-
щаме ефекта, защото не е 
имало дъждове. Но това, кое-
то виждам като работа и като 
материали, които се използ-
ват, очаквам много сериозен 
и качествен резултат, и съм 
сигурен, че тази година ще 
изкараме есенно-зимния се-
зон много по-спокойно. 

- Как го поñтигнахте, д-р 
Мурад? И за Вашите пред-
шеñтвеници покривът е 
бил оñновният проблем, но 
Вие го решихте?

- Да. Преди пет години, 

когато встъпих в длъжност-
та управител, състоянието 
на сградата беше плачев-
но. Не можехме да предпри-
емем никакви сериозни ре-
монти, защото при следва-
щия дъжд всичко се повта-
ряше. По време и след есен-
но-зимния сезон състояние-
то на помещенията на вто-
рия етаж беше много критич-
но. Как съм го постигнал ли?! 
Два пъти съм писал доклад-
ни до Общински съвет - Ай-
тос, многократно сме разго-
варяли с кмета г-н Васил Ед-
рев и с г-жа Мариана Димова 
- зам.-кмет. Знам, че отлич-
но познават ситуацията, но 

трябваше да бъде осигурено 
финансиране. В началото на 
тази година всичко беше пла-
нувано и в един момент не-
щата се получиха. Бяха пре-
насочени средства към ре-
монта, благодарение на до-
брото желание и съдействие 
на Община Айтос. И най-ве-
че, благодарение на добро-
то взаимодействие с г-н Ед-
рев, с цялото ръководство и 
с Общинският съвет. 

- Яñно е, че проблемът 
вече намира решение. Ка-
жете ни, какво ново при 
Ваñ, в Медицинñкия цен-
тър?

- Новото при нас е, че от 
няколко месеца имаме очен 
лекар, който е на постоянна 
работа, т. е. приема пациен-
ти всеки работен ден. Пре-
ди два-три месеца останах-
ме без педиатър, правя сре-
щи и провеждам разговори, 
искам да привлека педиа-
тър в един от кабинетите на 
Центъра. Но още сме в про-
цес на търсене. Много труд-
но се намира добър специа-
лист, който с желание да се 
отзове. В момента очаквам, 
може би през месец декем-
ври, колега да вземе специ-
алността „Ендокринология“. 
И вече да имаме ендокри-
нолог в Медицинския център, 
който е много необходим за 
нашите пациенти.   

- Какъв е ñега общият 
брой на ñпециалиñтите?

- В някои от специалности-
те, например в „Кардиоло-

гия“, работят трима специ-
алисти кардиолози. Имаме 
двама лекари, специалисти 
"Уши, нос, гърло", а в други-
те кабинети работи по един 
специалист. Общо сме 12 ле-
кари специалисти, в МЦ ра-
ботят всеки ден и приемат 
пациенти.  

- Кадрово ñте в конди-
ция, няма да имате и не-
приятноñти ñ покрива, но 
идва нова ковид вълна. 
Вие като пулмолог в МЦ 
най-добре знаете как ñто-
ят нещата в Айтоñ?

- Не мога да кажа че има 
сериозна ковид вълна. Има-
ме на ден по три-четири слу-
чая, които са потвърдени. 
Но не всички попадат в бе-
лодробния кабинет. Обик-
новено при нас се насоч-
ват пациенти, за които лич-
ните лекари са притеснени 
по една или друга причина. 
Дали защото е имало услож-
нения, или пациентът е при-
теснен и иска да посети спе-
циалист. Но не мога да кажа, 
че има сериозна вълна на 
този етап. 

- Има ли хоñпитализира-
ни през лятото?    

- Досега при пациентите, 
които съм прегледал, няма 
усложнения. Няма пневмо-
нии, няма болни с дихателна 
недостатъчност. Аз като пул-
молог, нямам нито един хос-
питализиран пациент. Пре-
глеждаме ги в ковид каби-
нета, назначаваме терапия, 
поддържаме връзка по те-

лефона с тях - когато имат 
нужда да коригираме дози, 
да включим нови лекарства 
и т.н. А след карантината ид-
ват на вторичен преглед. 

- Това означава ли, че 
вълната не е ñтигнала до 
Айтоñ?

- Имаме случаи, да. Гово-
ря и със семейните лекари, 
и при тях има, но такава се-
риозна вълна все още няма-
ме. Няма го това, което беше 
през 2020 г. есента, и през ця-
лата 2021 г.

- Как протича инфекци-
ята при поредния ковид 
вариант? Какви ñа Ваши-
те наблюдения?

- Прави ми впечатление 
като специалист, че тези слу-
чаи са леко протичащи, без 
усложнения. Няма пневмо-
нии, няма болни с дихател-
на недостатъчност. Лекува-
ме ги много спокойно. Лич-
но настоявам пациентите да 
запишат телефонния ми но-
мер, за да имат връзка с мен 
когато са притеснени, когато 
се появи нещо ново, или ако 
трябва да коригираме лече-
нието и дозите. Лично мое-
то мнение е, че дотук всич-
ки случаи протичат сравни-
телно леко.

- Еднакво ли протича бо-
леñтта при вакñинирани и 
невакñинирани?   

- Какво ми прави впечат-
ление? В момента, основно 
болни са тези, които не са 
боледували през последни-
те две години и не са вакси-

нирани. И при тях клиника-
та е по-изразена - много ви-
соки температури, обща от-
падналост, мускулно-ставни 
болки. Докато ваксинирани-
те пациенти имат дискрет-
ни оплаквания. Някои боле-
дуват почти без симптоми. 
Това говори, че имат добър 
имунен статус. 

- И ñъветвате да ñе иму-
низират? Възможноñти 
има ли?

- Да. На този етап при нас 
имунизационният кабинет е 
закрит със заповед от РЗИ. 
В момента личните лекари 
правят списъци с пациенти 
от техните пациентски лис-
ти, за да направят бустерни 
дози. Лично аз препоръчвам 
да си направят ваксина тези, 
които са боледували и не са 
ваксинирани след определе-
ния срок, и тези, които въоб-
ще не са ваксинирани. 

- Къде имат възможноñт 
да го направят?

- На този етап - само в РЗИ 
- Бургас. Лично аз, вчера 
(19.07.) се ваксинирах, поне-
же ми предстои пътуване, а 
са изминали повече от 9 ме-
сеца от последната ваксина. 
При мен срокът е минал и аз 
си направих една бустерна 
доза „Пфайзер“.

- Виждаме, че и кабине-
тът Ви е обновен?

- Откакто започна ремон-
тът на покрива, вълнението, 
че проблемът се решава, е 
голямо. Възроди се желани-
ето да сменим старото обо-
рудване - един от глобални-
те проблеми на тази сграда. 
Сменихме оборудването тук, 
и кардиологичният кабинет 
изглежда по същия начин. 
Така че вече два от кабинети-
те сме обзавели с ново обо-
рудване. Предстои това да 
се случи в хирургичния и не-
врологичния кабинет, а след 
това, постепенно се качва-
ме и "горе". И медсестрите 
се вълнуват, че обстановка-
та е съвсем друга, много по-
съвременна... 

- Явно, ремонтът Ви ñти-
мулира за още промени?

- Да. Трябва да заделим 
средства, за да обновим и 
материалната база, която е 
много амортизирана.

- Благодаря Ви! До ñре-
ща на 15 авгуñт, когато НП 
ще е отново тук, за да про-
верим дали ремонтът на 
покрива е финализиран. 

НП

НЧ „Христо Ботев-1928“, 
Съдиево - с благодарност 
През м. юли библиотеката при НЧ "Христо Ботев-1928", 

с. Съдиево получи 15 броя нова детска художествена 
литература. Книгите бяха дарени от общинския съвет-
ник Георги Янев. 

Сърдечно благодарим на г-н Янев за жеста и направе-
ното дарение, наша е грижата да търсим форми и начини 
да извикаме интереса на малчуганите към четенето.

Д-р Феим Мурад

„Медицински център І“ ЕООД - Айтос

Покривът не е ремонтиран основно от десети-
летия

Д-р Мурад с двете мед. сестри, с които две годи-
ни бори коронавирусната инфекция

Д-р Мурад извършва и немалко манипулации, характерни за стационарно 
лечение



Дона МИТЕВА

Както сред дрехите, гри-
мовете, прическите има 
мода, така се оказва, че 
има мода и сред сладоле-
дите. Новите поколения са 
по-креативни, излезли от-
давна от стандартните 
рамки на традиционализ-
ма, когато сладоледът се 
различаваше повече по 
цвят и по-малко по вкус. А 
виолетката бе най-нетра-
диционният.

Сега се търсят непре-
къснато нови вкусове, но-
ви аромати, нови провока-
ции за небцето. А лятото е 
сезонът, в който всички 
обичат да се разхлаждат и 
експериментират с леде-
ните изкушения.

Сладкари, които правят 
сладолед, предлагат нови 
вкусове, различни от тези, 
с които всички са свикна-
ли. Те провокират вкуса и 
фантазията на потребите-
лите. Занаятчийските сла-
доледи правят пробив на 
фона на индустриалните и 
показват нови летни вку-
сове.

„Това лято много се тър-
сят здравословните сла-
доледи. Например сладо-
лед със синя спирулина. 
Тези здравословни тежки 
ситуации, които имат бол-
шинството от хората през 
последните две години, ги 
накара да са по-придирчи-
ви. Сладоледът със синя 
спирулина помага по не-
традиционен начин хората 
да пречистят организма 
си. Помага за имунитета. 
Търси се например и сла-
долед розово смути, който 
е комбинация от червени 
плодове. Правим сладо-
лед и със зелена матча – 
зелен чай, който също е 
много полезен“, дава при-
мер Тони Стоянова, соб-
ственик на сладоледен са-
лон „Клио“ в Несебър. Тя е 
правила сладолед капрезе 
– с домати.  

Търсят се, по нейни ду-
ми вегански сладоледи 
или такива, които да не са 
тежки, а нискокалорични. 

Част от потребителите же-
лаят да се избягва глуте-
нът, други пък сладоледи 
да не са с млечни проду-
кти. Дори има от години 
сладолед с активен въ-
глен. 

„Както при модата има 
тенденции, така и при сла-
доледа. Хората са дошли 
на море, желаят след кал-
марите и рибата да хапнат 
и нещо сладко, но да е ле-

кичко. 
Наблягаме при нас и на 

сезонните плодове. В мо-
мента на пазара е кайсия-
та, следва прасковата. По 
този начин подкрепяме и 
производството на наши 
родни плодове“, казва 
Стоянова.

Търсят се също сладоле-
дените десерти – торти или 
пък спагети. Сладоледени-
те коктейли също са пред-
почитано питие за раз-
хлаждане в летните дни. 

„Сладоледът не е само 
една топка, той е изку-
ство: да пресъздадеш в 
една чаша цяла еуфория 
от запомнящи се вкусове“, 
обобщава Тони Стоянова.

Според Донка Георгиева 
от сладкарска верига „Ро-
за“, които също правят не-
забравими сладоледи, при 
тях се търсят както стан-
дартните вкусове, така и 
нещо непознато, неопит-
вано.

„В момента работим вър-
ху един сладолед с краста-
вици, който скоро ще се 
появи на пазара. Принцип-
но хората си търсят стан-
дартните вкусове, но и все 
повече се увличат по ня-
какви нови, странни, инте-
ресни, неопитвани преди 
това неща. 

Затова се стараем да 

предлагаме от всичко. Ка-
то основното правило е 
вкусът да е добър. Не мо-
же просто да се каже са-
мо, че е нещо странно, а 
то да не е вкусно. Сладо-
ледът трябва да е хубав, 
вкусен, разхлаждащ. До-
бре е да бъде и провоки-
ращ от време на време“, 
казва сладкарката.

По наблюдения от пред-
лагащите се вече нестан-
дартни вкусове – сладоле-
дът с козе сирене и круша 
се търси и харесва много, 
както от бургазлии, които 
вече са го опитвали, така и 
от гостите на града, които 
са провокирани да го опи-
тат.

На сладоледения щанд в 
сладкарницата има и изку-
шение със семена от ко-
ноп. Георгиева бърза да 
успокои: „Всичко е закон-
но, няма нищо общо с дро-
га. Вкусът е интересен – не 
е от обикновените и също 
доста търсен. Странен е, 
но е приятен“.

Историята на сладоледа 
с гъби шийтаке е любима 
на Донка Георгиева: „Съз-
даването на този сладо-
лед бе вдъхновено от едно 
мое посещение в Португа-
лия. Там работих с ментор 
– едно младо момиче Лара 
Фигейредо - изключително 
добър сладкар. За първи 
път при нея видях десерт с 
гъби. Тя беше направила 
цяла чиния с различни 
компоненти с гъби и кру-
ши. От там ми хрумна, че 
можем да направим един 
сладолед с гъби, тъй като 
се оказа, че сладкото мно-
го добре си върви с вкуса 
умами.То по принцип се 
готви месо със сладко“. 

Производителите на за-
наятчийски сладоледи не 
скриват факта, че това е 
сериозна инвестиция, но 
същевременно и нови ра-
ботни места. А бургазлии и 
гостите по Черноморието 
са облагодетелствани, че 
имат възможност да кон-
сумират целогодишно ав-
торски сладоледи.

Сладоледът не е 
това, което беше
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4 Сладко изкушение с круши и козе 
сирене, със спирулина и матча са нови 
вкусове, които предлагат занаятчийските 
сладоледи и са търсени от клиентите

4 Търсят се здравословни вкусове

Сладолед с гъби шийтаке Сладоледена торта

Недялка Демирева e главен джелатиер на сладкарска верига „Роза“

Мелба в кокосов орех или ананас

Сладоледени спагетиСладолед със спирулина

Сладолед с матча



„Черноморски фар“

Община Бургас ще за-
сили проверките за не-
регламентирано изхвър-
ляне на отпадъци. Мяр-
ката се прави с цел да се 
ограничи замърсяването 
на града и осигуряване-
то на добри условия за 
туристическия сезон.

Екоинспекторите от 
администрацията ще 
следят за изхвърляне на 
отпадъци извън площад-
ките за събиране на смет 
и контейнерите.

Разпилените отпадъци 
допълнително създават 
проблем за изпълнение-
то на дейностите по сме-
тосъбиране и сметоиз-
возване, като ангажират 
допълнително техника и 
работни екипи за по-
чистване на градските 
зони. От друга страна, 
това генерира допълни-
телно разходи за из-
вършване на тези дей-
ности.

Припомняме, че рове-
нето в контейнерите за 
смет, изваждането на от-
падъци от тях, както и 
нерегламентираното им 
изхвърляне извън пред-
назначените за целта съ-
дове и места, е наруше-
ние и се наказва с глоба 
до 5000 лв.

Община Бургас, съв-
местно с „НЕЛСЕН ЧИС-
ТОТА“ ЕООД, предоста-
вя на гражданите без-
платна услуга за извоз-
ване на отпадъци, оста-
нали след ремонт и стро-
ителни дейности.

Ето какво е необходи-
мо да направите, за да 

се освободите от отпа-
дъците:

1. Да се подаде заявка 
за извозване на тел. 
0893 337 909 всеки дел-
ничен ден от 08.00 до 
16.00 часа. Извозването 
се осъществява от поне-
делник до петък (вклю-
чително) от 07.30 до 16.00 
часа.

2. Строителните отпа-
дъци трябва да бъдат по-
ставени в чували, като 
количеството на отпадъ-
ка не трябва да надви-
шава 3 куб. м.

3. Отпадъците се изна-
сят на място с осигурен 
достъп за специализи-
рания автомобил не по-
рано от деня за извозва-
не.

За живущите в кварта-
лите извозването се осъ-
ществява два пъти ме-
сечно.

Услугата се предоста-
вя безплатно веднъж го-
дишно за всеки жили-
щен имот.

„Черноморски фар“

Над 3 милиона лева ще 
бъдат инвестирани в пъ-
тища в община Камено 
през следващите месе-
ци. Една от болните теми 
на жителите на селата 
Русокастро, Ливада, 
Константиново ще бъде 
решена, благодарение 
на финансиране от дър-
жавния бюджет.

Става въпрос за реха-
билитацията на общин-
ска пътна мрежа - 1. „РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪ-
ТИЩА НА ТЕРИТОРИЯ-
ТА НА ОБЩИНА КАМЕ-
НО, Обособена позиция 
1: Рехабилитация на път 
BGS1051“ (Път III-539) - 
Русокастро - Ливада – 
Тръстиково - Константи-

ново” (участък от км 
1+000 до км 2+850). Точ-
ната стойност на проек-
та е 3 289 491 лв. Финан-
сирането е от държав-
ния бюджет.

Кметът на община Ка-
мено Жельо Вардунски 
е обявил процедура за 
избор на изпълнител на 
дейностите. Очаква се в 
най-скоро време да стар-
тира строителството на 
отсечката между с. Русо-
кастро и с. Ливада. Пъ-
тят не е ремонтиран от 
повече от 50 години. С 
рехабилитацията ще се 
облекчи достъпът до кре-
постта Русокастро в съ-
ответствие с повишения 
интерес към разкритите 
до момента простран-
ства.

„Черноморски фар“

Кметът Иван Алексиев 
подписа договор за създа-
ване на морски център 
„Магазия за обслужване 
на рибарско пристанище 
Поморие“. Проектът ще 
бъде финансиран по Про-
грамата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. по 
мярка 1.8 „Рибарски прис-
танища, кейове за разто-
варване, рибни борси и 
покрити лодкостоянки“.

Проектното предложе-
ние предвижда строител-
но-монтажни дейности и 
доставка на оборудване, 
подпомагащо работата на 
пристанището и модерни-
зиране на риболовната ин-
фраструктура. Очакваните 
резултати след реализа-
цията са повишаване кон-

курентоспособността на 
пристанището, опазване-
то на околната среда и по-
добряване на безопас-
ността и условията на 
труд.

Изграденият морски 
център „Магазия” ще об-
служва цялостната прис-
танищна дейност и ще 
представлява еднопро-
странствена сграда от сто-
манена конструкция, носе-
щи стоманени колони, гре-
ди и столици, разположе-
на на близо 80 кв.м. Ограж-
дането ще е решено с тер-
мопанели с ефективна то-
плоизолация. Обектът съ-
що ще бъде покрит с тер-
мопанели и с едноскатен 
покрив с наклон. Над сгра-
дата е предвидена тераса, 
до която се достига по ви-
та метална стълба. Мор-

ският център ще е разпо-
ложен в близост до съ-
ществуващата „Сграда за 
ремонтни работилници” и 
съществуващата „Админи-
стративна сграда”. Ще бъ-
де закупено и модерно 
оборудване, както следва: 
шмиргелов апарат, во-
доструйка, инвертор, ра-
ботна маса с 2 рафта, таб-
ло и лампа с PVC, настол-
на бормашина и други по-
лезни инструменти, подпо-
магащи поддържането на 
рибарските принадлеж-
ности и стъкмяването на 
рибарски мрежи.

Изпълнението на дей-
ността ще позволи успеш-
ното модернизиране на 
Рибарско пристанище – 
Поморие и ще спомогне за 
по-ефективното му функ-
циониране.

Изграждат магазия  
на поморийското пристанище 
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ОбщинИ

Екоинспектори ще следят  
за разпилени отпадъци

Над 3 млн. лева ще бъдат 
инвестирани в пътища 

„Черноморски фар“

Община Бургас продъл-
жава развитието на стар-
тиралата през миналата 
година програма за при-
вличане на млади лекари и 
назначаването им на рабо-
та в училищата. Лекари, 
които скоро са завършили 
своето образование и ис-
кат да работят в сферата 
на детското и училищно 
здравеопазване, могат да 
кандидатстват в обявения 
общински конкурс за длъж-
ност „Училищен лекар“.

„Целта ни е в училищата 
да има постоянно наблю-
дение от лекарско лице и 
да се даде шанс на млади 
лекари, които сега започ-
ват своята практика", спо-
дели кметът Димитър Ни-
колов.

Изискванията за заема-
не на позицията са канди-
датстващите да имат обра-

зователна степен магис-
тър „Медицина“, специал-
ност „Лекар“ и да са чле-
нове на Български лекар-
ски съюз. В обявата се по-
сочва, че не се изискват 
професионален опит и при-
добита специалност.

Община Бургас ще суб-
сидира придобиването на 
специалност, насочена 
към подобряване и опаз-
ване на детското и юноше-
ско здраве, а на кандида-
тите от други населени 
места ще им бъде оказана 
подкрепа за решаване на 
социално-битови пробле-
ми при преместването им 
в Бургас.

Необходимите докумен-
ти за кандидатстване са 
заявление свободен текст 
до кмета на община Бур-
гас, професионална авто-
биография, копие от доку-
менти за придобита обра-
зователно-квалификаци-

онна степен, копие от до-
кументи, удостоверяващи 
продължителността на 
професионалния опит (тру-
дова книжка, осигурителна 
книжка, служебна книжка 
и др.), копие на карта за 
членство в Български ле-
карски съюз и мотиваци-
онно писмо.

Документите се приемат 
в деловодството на Общи-
на Бургас на адрес: ул. 
”Александровска” №26, ка-
то крайният срок за пода-
ването им е до 26.08.2022 
г.

Програмата за привли-
чане на млади лекари в 
училищата на Община Бур-
гас стартира преди година 
с назначението на първите 
двама лекари, които об-
служват Професионалната 
гимназия по туризъм и ОУ 
„Йордан Йовков“ в ж.к. 
„Изгрев“, както и близките 
до тях учебни заведения.

Община Бургас търси да назначи училищни лекари 



Георги РУСИНОВ

Бургаският футболен клуб 
„Черноморец“ завърши нарав-
но със съименика си – „Черно-
морец“ (Балчик). Това бе пета 
контрола от лятната подготов-
ка на „акулите“. Двубоят се иг-
ра на стадиона в Обзор и за-
върши при резултат 1:1.

Тимът от Балчик откри ре-
зултата в 40-ата минута, след 
точно изпълнена дузпа.

„Черноморец“ успя да из-
равни в 70-ата минута. След 
центриране от фал на Милен 
Танев и кратко разбъркване, 
Павлин Чиликов се оказа най-
съобразителен и прати топка-
та в мрежата за крайното 
1:1.

След загуба в първата си 
проверка, възпитаниците на 
Георги Чиликов записаха три 
поредни победи. Първо се на-
ложиха с 6:0 над дублиращия 
отбор на „Спартак“ (Варна), 
след това надделяха с 2:1 над 
„Несебър“, а в последния мач 
разгромиха с 11:1 „Сливен“.

Следващата контрола на 
„Черноморец“ е на 27 юли 
(сряда), на стадион „Черномо-
рец” от 10:30 ч. В нея възпита-
ниците на Георги Чиликов ще 
се изправят срещу дублира-
щия отбор на „Черно море“ 
(Варна). 

„Черноморец“ се раздели 
с двама от футболистите, иг-
рали за отбора през мина-
лия сезон. През предстоящ-
ия част от водения от Геор-
ги Чиликов тим няма да бъ-
дат Мустафа Мустафа и Ва-

лентин Иванов. 
„Ръководството на „Чер-

номорец“ благодари на Мус-
тафа Мустафа и Валентин 
Иванов за професионализ-
ма по време на престоя им 
в отбора и себераздаване-

то със синята фланелка. По-
желаваме на двамата мно-
го бъдещи успехи и щастли-
ви мигове на терена и извън 
него“, написаха от клуба в 
официалната фейсбук стра-
ница.
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Плувният басейн в най-големия 
жилищен комплекс на Бургас „Ме-
ден рудник“ ще бъде затворен в пе-
риода от 1 до 30 август. Причината 
за това е извършването на профи-
лактика на съоръжението. Новина-
та разпространиха от Община Бур-

гас на официалната си страница. 
Във времето, когато басейнът ня-

ма да работи и да се ползва за учеб-
но-тренировъчна дейност, ползва-
щите го клубове ще бъдат пренасоч-
вани към басейните „Парк Арена 
ОЗК“ и „Флора“.

СКАНДАЛ Затварят басейна в „Меден 
рудник“ за профилактика

Чф

ФУтБОЛ

„Черноморец“ завърши наравно  
със съименика си от Балчик

Старши треньорът на „акулите“ Георги Чиликов 
по време на контролата със „Сливен“

„Акулите“ се разделиха 
с двама футболисти

Георги РУСИНОВ

Вицешампионът с Италия 
от Олимпийските игри в 
Атина от 2004-та Венцислав 
Симеонов остава за втори 
пореден сезон начело на 
бургаския волейболен клуб 
„Дея спорт“, съобщиха от 
ръководството на клуба. 

„След като ви представи-
хме състезателите, ред е 
на треньорския щаб. Нови-
ят стар главен треньор на 
„Дея“ е един от най-успеш-
ните български волейболи-
сти, но с кариера за Ита-
лия - Венцислав Симеонов. 
Венци е носител на сребъ-
рен медал от Олимпийски-

те игри в Атина 2004 с от-
бора на Италия, играл е над 
15 сезона в италианското 
първенство в различни от-
бори, като Пиаченца, Ку-
нео, Вибо Валентия, Падо-
ва и други, а извън Италия 
се е състезавал за Фри-
дрисхафен – Германия и То-
мис от Ръмъния. В богата-
та си клубна кариера има 
сребърен медал от Шампи-
онската лига с Пиаченца, 
носител на Купата и Супер-
купата на Италия, печелил 
е европейските турнири Ку-
пата на носителите на ку-
пи (Купа CEV), CEV Top 
Teams Cup, Европейската 
Суперкупа и много други. 

За приноса си към итали-
анския волейбол Венци е 
награден с Офицерския ор-
ден за заслуги на Италиан-
ската република. Той по-
вярва в „Дея“ и пренесе ви-
соките италиански стан-
дарти на волейбола и при 
нас! Пожелаваме му мно-
го успехи”, написаха от 
„Дея спорт“. 

От клуба представиха и 
щаба на Симеонов за но-
вия сезон – помощник-тре-
ньора Андрей Николов, 
кондиционния треньор Ве-
лимир Машкаров и статис-
тика Владислав Николов и 
им пожелаха успехи и удо-
влетворение в работата. 

„Черноморски фар“

Купата на Шабла`22 за-
служено пристигна в Бур-
гас след като състезател на 
местния клуб „Черноморец“ 
отвя конкуренцията в тур-
нир по подводен риболов, 
част от третия кръг на над-
преварата за купа „Бълга-
рия“.

Капитанът на национал-
ния ни отбор и състезател 
на СКПР „Черноморец – 
Бургас“ Валентин Люцка-
нов застана на почетното 
първо място.

Състезанието в акватори-
ята на Тюленово се органи-
зира за десети пореден път 
от домакина "Морски клуб 
Портус Кария" и в него взе-
ха участие 44 харпунджии 
от всички клубове на стра-
ната.

Тази година състезател-
ната зона беше с още по-
голям обхват на юг, дости-
гайки почти до Русалка. А в 
акваторията на Тюленово 
уловът се оказа предимно 
от платерина и кефал.

9-кратният абсолютен 
шампион на България - Ва-
лентин Люцканов, достигна 
резултат от 7260 точки, 
следван от Иван Кулев от 
"Месембрия" - Несебър с 
6280 точки. Трети в турнира 
застана Веселин Томов от 
клуб "Несебър" с 6175 точ-
ки.

Във временното класира-
не за „Купа България 2022“ 
води състезателят на клуб 

„Мерлин“, Приморско - Ана-
стас Бъчваров. Засега бур-
гаският шампион Валентин 
Люцканов е втори, а след 
него е Мирослав Илчев от 
"Несебър".

Какво ще е финалното 
класиране ще стане ясно 
през септември, а следва-
щият турнир, който ще до-

несе точки на силните със-
тезатели в битката за голя-
мата титла, предстои тази 
събота. На 23 юли бе по-
редният старт, в който над-
преварата бе за купа „Ур-
довиза“, а участниците се 
спуснаха с харпуни в аква-
торията на Китен и Лозе-
нец.

ПОДВОДЕН РИБОЛОВВОЛЕЙБОЛ

Валентин Люцканов спечели 
за Бургас Купата на Шабла

Венцислав Симеонов ще води 
„Дея спорт“ и през новия сезон
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в бургас

Премиера 

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театралГеорги РУСИНОВ

Една от най-известните в по-
следните години метъл групи 
от Швеция – „Сабатон“, възпя 
Дойранската епопея. Песента 
е част от новия албум на скан-
динавците, който излезе ден 
след националния ни празник 
– 3 март. Само преди няколко 
дни пък българска публика чу 
за пръв път песента на живо. 
Тя беше изпълнена за пръв път пред 
публика именно у нас по време на фес-
тивала Hills of Rock в Пловдив.

Албумът беше дългоочакван у нас, 
тъй като шведите обещаха, че ще има 
песен за България в него още през 
октомври миналата година. The Valley 
of Death (Долината 
на смъртта) възпява 
българския военен 
подвиг в Дойранска-
та епопея през 1917-а 
по време на Първата 
световна война. 

След края на вой-
ната, въпреки че 
България е на стра-
ната на губещите, 
генерал Владимир 
Вазов е посрещнат 

като победител в Лондон, като англий-
ското командване заповядва: „Свалете 
знамената, минава генерал Вазов – по-
бедителят при Дойран“. Стратегиите и 
тактиките на великия ни генерал се изу-
чават във всички военни учебници. 

„Песента е за битката при Дойран, 

където българските войски се изпра-
виха срещу по-многобройни настъп-
ващи британски сили. Благодарение 
на силното командване и силните ук-
репления те успяха да удържат пози-
циите си“, обясняват скандинавците в 
Ютуб видео.

Метъл викингите от „Сабатон“ 
възпяха Дойранската епопея

Веселин Маринов ще журира 
„Бургас и морето“

Признание:

Ето и целия текст на песента:

Долината на смъртта
Вкопани дълбоко, подготвени за атака
Превъзхождани, решени да победят
Двойни окопни линии, които няма да се предадат
Подготвени са битката да започне
Тук отново, те са правили това и преди
Урок, който трябваше да са научили досега
Подсилени с нови хора и оръжия
Които са готови за смъртта, когато тя дойде.
Обединени са силни, обединени те държат линията
Долината на смъртта, очакваща британците, 
които идват по пътя си
Атаката им идва, отблъснете ги
Българи държат линията
Изправени пред вълна след вълна, 
никога няма да се предадат
Отново, отново, отново, отново
Те нападат, България ги отблъсва
Стоварват техния контрабараж
Нека вали, артилерия, удряща окопите
Без предаване, борете се с тях до края
Укрепен и направен да устои
Защитен от тел и оръдия
Войници докъдето стига погледът.
Те напредват под командването на Вазов.
Ред след ред, те идват отдолу
Два пъти атакуват, два пъти са отблъснати
Всеки път, когато опитат, те ще умрат
Тяхната защитна линия все още е непокътната.
За бяло, зелено и червено
за нацията, за която се борят.
Британците са свършени
Три пъти защитата на Дойран е спечелена.

Песента излезе 
ден след 
националния 
ни празник

Весела ГОРАНОВА

Петя Дикова се появи 
за ефир в Бургас в лятно 
настроение и летен стай-
линг. Шармантна шапка 
допълваше мрежеста рок-
ля. А нейни гости бяха Тони 
Димитрова и Цецо Елвиса. 
Тони също не отстъпваше 
на Петя и дойде за живото 
предаване с принтов тоа-
лет, като задължително по-
моли оператора да покаже 
и кучето й. 

Бургаската певица ходи 
навсякъде с него и може да 

бъде забелязана в ка-
фета, по „Богориди“. На 
въпрос на Петя Дикова 
кога последно е била в 
Морската градина, Тони 
отговори, че предната 
вечер и познава всяко 
едно нейно кътче.

Неделното предава-
не на „Тази събота и 
неделя“ бе от Морска-
та градина на Бургас, а 
дрон показваше пълния 
плаж и красотите на 
крайбрежието. 

Освен Тони Димитро-
ва преди това на гости 
бяха актьорът Юрий 
Ангелов и певецът Цецо 
Елвиса.

„Черноморски фар“

Над 300 изпълнители на 
автентичен фолклор от Бур-
гаска област ще представят 
тази година региона на XII 
Национален събор на на-
родното творчество, който 
ще се проведе от 5 до 7 ав-
густ в местността Войводе-
нец край Копривщица.

Област Бургас ще бъде 
представена от творче-
ски колективи и индиви-

дуални изпълнители от 7 
общини – Бургас, Камено, 
Сунгурларе, Карнобат, 
Поморие, Созопол и 
Руен.

Те бяха определени от ре-
гионално експертно жури, 
съставено от фолклористи 
и етнолози от Института по 
етнология и фолклористи-
ка към БАН и Регионалния 
исторически музей-Бургас, 
председателя на Областния 
читалищен съвет и специа-

лист от бургаската Област-
на администрация. Заявки 
бяха постъпили от общо 23 
читалища от областта.

Единственият хор от 
Бургаска област, който 
заминава за Копривщица, 
където участие ще вземат 
общо над 10 000 изпъл-
нители от цялата страна, 
е хор „Самодивски огън“ 
при бургаското читалище 
„Пенчо Славейков“, чийто 
ръководител от 11 години 

е именитият млад стран-
джански народен певец 
Стойко Василев.

Гласовитите певици от 
„Самодивски огън“ тради-
ционно се връщат от учас-
тията си с призови отличия 
и техните почитатели очак-
ват да донесат медали и от 
Копривщица.

На това издание ще из-
пълнят две песни: „Мене 
ми драго, Стано“ и „Георги 
на Денка“.

Единственият хор от областта, който заминава 
за Копривщица, е „Самодивски огън“

Над 300 изпълнители на автентичен фолклор ще представят тази 
година региона на XII Национален събор на народното творчество

Тв звезди в Бургас 
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