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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Силвия ШАТЪРОВА

От 1 август водата в 
Бургаска област поскъп-
на с 60% и срещу избо-
ри стана повод за поле-
мики. Защо ВиК е поис-
кало такова увеличение, 
поносимо ли е, социал-
но ли е, кой е подкрепил 
бизнес плана на друже-
ството. Как се извърш-
ват инвестиции, лошо ли 
се управлява то – все въ-
проси, които ще се вър-

тят в публичното прос-
транство. Може ли во-
дата да се върне като в 
соца и да струва 1 лев. 
Търговско или социално 
дружество е ВиК, защо 
няма референдум и купи-
ща още дебати в социал-
ните мрежи. Изказаха се 
и политици, няма как - ид-
ват избори.

Та така, от 1 август жи-
телите на Бургаска об-
ласт ще плащат по 4,83 
лева с ДДС на кубик.

Служебното 
правителство  
се развихри,  
още на втория ден 
смени областни 
управители

Кметове по морето  
АтАКувАт ценАтА нА водАтА 

Стр. 3

няма лесен път към 
успеха, важно е човек 
да бъде амбициозен

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 12 август

дуети превзеха конкурса 
„Бургас и морето 2022“ 

при кого отиде наградата на „Черноморски фар“ 
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Пили и 
друсани по 
пътищата 

на областта, 
въпреки 

проверките

Кметът на Айтос васил едрев:

връща  
проф. нейкова 
на поста

4 Инвестиции да се правят, 
но да не се повишава шоково, 

мотивират се те

4 отказан кредит за язовирите 
„Ахелой“ и „порой“ довели  

до 60% увеличение
Димитър Николов

Иван Алексиев

Стр. 
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Всички разкопани улици  
в града ще бъдат реновирани

весела пенчева петкова:
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Служебното правителство се развихри,  
Силвия ШАТЪРОВА 
Дона МИТЕВА

Още на първото си ре-
довно заседание новото 
служебно правителство 
на Гълъб Донев се зае 
със смяната на област-
ните управители. Това бе 
една от точките в проек-

та за дневен ред вчера, а 
около обяд стана ясно, 
че са освободени някои 
от тях. Първоначалната 
информация бе, че са 
всички, после министъ-
рът на провосъдието 
Крум Зарков заяви, че 
са само някои.

До ранния следобед не 

Но
ви

ни Връща проф. Мария 
Нейкова на поста в Бургас 

Дона МИТЕВА

Деца и възрастни се рад-
ват на деветото издание на 
Деветия международен кук-
лен фестивал на открито 
„Дни на куклите“. Сцената 
на Охлюва е пълна, а смехът 
оглася Морската градина.

От 31 юли до 6 август на 
открита сцена се провеждат 
най-чаканите от малчугани-
те летни дни. Тази година те 
имат възможност да се на-
сладят на 11 театъра, които 
представят 21 представле-
ния.

Девет издания директорът 
на Бургаския държавен кук-
лен театър Христина Арсе-
нова все тръпне и очаква 

дъжд, тази година той наис-
тина се случи. „Заваля поро-
ен дъжд и провали едно от-
криване, за което много си 
мечтаех – бях го замислила 
с много изненади за деца и 
възрастни. Част от тях ще се 
случат, обещавам, на закри-
ването“, разказа за тазго-
дишната проява Арсенова. 

Отложените спектакли са 
изиграни на следващия ден 
– така че публиката не е 
ощетена.

„Този фестивал е само за 
актьорите и за зрителите. 
Актьорите се радват на едно 
много приятно преживява-
не, защото по цял ден са 
свободни, могат да се на-
слаждават на Бургас, на мо-
рето, на контакти помежду 
си. Представленията са ве-
чер. 

Спектаклите са така се-
лекционирани, че да са раз-
нообразни. Те не са тази ви-
сока топка, бих казала, 
спектакли, представителни 
за всеки един театър, а са 
такива с много точен адрес 
– за децата. Направени с 

много любов. Това за мене е 
много ценно: защото това, 
което поднасяме на нашите 
зрители, е това, което те оч-
акват от нас. Има хармо-
ния. 

Разбира се, винаги се оп-
итвам лекичко да се повдига 
летвата. Да се покаже нова 
форма, както беше сега с 
„Театър в кутия“. Да се пока-
же нещо, което е традицио-
нен куклен театър по света. 
Да има и спектакъл за по-го-
лемите, за възрастните“, 
обяснява директорката.

Гостите от Португалия са 
театър, който борави със 
средствата, с които са бора-
вили преди триста години 
създателите на театъра на 

Пулчинела. „Това е една 
форма, която е запазила 
традицията и затова заслу-
жава да бъде видяна“ - дава 
пример Арсенова.

2 изложби – интерактив-
ната „Кукли, театър, деца” и 
„Кукли от природата”, дет-
ски работилнички, „Театър в 
кутия”, игри и представяне 

на книгата „Ненаиграли се 
куклени пиеси” от Янко Ми-
тев са също част от IX изда-
ние на Международния кук-
лен фестивал в Бургас “Дни 
на куклите”, което ще при-
ключи на 6 август. Събитие-
то се организира от Държа-
вен куклен театър – Бургас с 
партньорството на Община 
Бургас.

„Човек с душа на дете“ – 
така актрисата Румяна Кра-
лева определи автора на 
книгата „Ненаиграли се кук-
лени пиеси” Янко Митев по 
време на представянето. А 
това, че той притежава „со-
чен изказ“ и „изненадващи 
словосъчетания, които пре-
дизвикват весел смях, който 
дълго шумоли в мислите“, се 
убедиха присъстващите. Не-
принуденият разговор, от-
кровението по актьорски 
детско-искрено направи 
контакта автор - зрители - 
читатели незабравимо пре-
живяване.

Дона МИТЕВА

От началото на август 
направлението за хоспи-
тализация вече се издава 
електронно. 

„Както електронните ре-
цепти, така и електронно-
то направление за прие-
мане в болница цели да 
улесни пациента преди 
всичко, а и системата на 
здравеопазването като 
цяло. Сега вече болният 
не трябва да носи лист 
хартия, а отивайки в бол-
ницата, в която пожелае, 
само като си каже единни-
ят граждански номер и да-
тата, от която е издадено 
направлението, ще може 
да бъде приет. Засега ам-
булаторният лист остава 
на хартия. Повече от поло-
вината лекари настояваме 
и той да не се разпечатва. 
Засега обаче той се раз-
печатва и се подписва от 
пациента, с което се удос-
товерява, че човекът е бил 
в кабинета на лекаря“, ко-
ментира д-р Петко Желяз-
ков, председател на Сдру-
жението на общопрактику-
ващите лекари в Бургас. 
Той подчертава, че на то-
зи етап оплаквания от 
страна на колегите му за 
издаване на електронно 
направление за хоспита-
лизация няма.

„Ние сме все пак и пър-
во стъпало. Когато паци-
ентът дойде при нас, ако 
няма нещо наистина спеш-
но като травма, инсулт и 

т.н., в повечето случаи го 
изпращаме за преглед при 
специалист, който насоч-
ва към болница. Не съм 
чул някой колега да се оп-
лаква от електронното на-
правление за хоспитали-
зация. Докато имам коле-
ги, които вече два месеца 
разпечатват направления 
за лаборатории и за спе-
циалист, защото още соф-
туерът им не е така напра-
вен, че да виждат нашите 
електронни направления. 
Така че доста неща зави-
сят от софтуерните инже-
нери, които обслужват 
всички лекари. Те са око-
ло 30 фирми“, казва лека-
рят.

В заключение д-р Же-
лязков е категоричен, че 
всички пациенти трябва да 
са спокойни – има различ-
ни варианти при нужда - 
няма да остане извън бол-
ница човек, който се нуж-
дае от такова лечение. Ос-
вен всичко друго, има и 
непрекъснат контакт меж-
ду здравните заведения, 
лабораториите и личните 
лекари по телефон. 

Въвеждането на елек-
тронната хоспитализация 
улеснява както пациенти-
те, които вече няма да бъ-
дат преносители на харти-
ени документи, така и са-
мите лечебни заведения, 
където регистрацията на 
пациент ще отнема секун-
ди вместо досегашните 
средни 15 минути на  
пациент.

Въвеждането на 
електронната 

хоспитализация 
улеснява 

пациентите

Д-р Петко Желязков

„Дни на куклите“ започна с дъжд, 
ще завърши с много изненади

Мария Нейкова ще изпълнява длъжността областен управител на 
област Бургас за втори път след 2021 г., когато е била на тази пози-
ция. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Тя е професор по административно право и процес и доктор на 
науките по национална сигурност. Декан е на Центъра по юридиче-
ски науки на Бургаския свободен университет. Нейкова притежава 
богат управленски и административен опит. В периода 2001 - 2009 
г. е била областен управител на Стара Загора. Автор е на много на-
учни трудове и носител на множество отличия и награди.

Директорът на Бургаския куклен театър открива 
представянето на книгата на Янко Митев
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още на втория ден смени областни управители
се знаеше дали Стойко 
Танков е сред тях, но 
най-вероятно – в 15.30 
стана ясно, че си отива.

Така на най-висшия 
пост в държавната адми-
нистрация в Бургас Стой-
ко Танков просъществу-
ва едва седем месеца, 
защото бе назначен на 6 
януари.

За едни това е реван-
шизъм, за други обаче 
служебното правител-
ство ще се опита да ка-
же, че е неутрално и рав-
ноотдалечено.

Вчера Танков не бе ви-
дял заповедта, но бе на-

ясно, че ще бъде освобо-
ден още преди да се кон-
ституира правителство-
то.

Хора, близки до БСП, 
както и той самият, из-
хождайки от силните от-
крити сблъсъци между 
президента Радев и ли-
дерката на БСП Корне-
лия Нинова, са наясно, 
че трябва да си събират 
вещите от кабинета.

Съответно веднага се 
завъртяха и имена, които 
градският политически 
фолклор постави в кре-
слото на валията. Сред 
тях най-спряганото е то-

ва на проф. Мария Ней-
кова, която бе на поста 
при управлението на ми-
налото служебно прави-
телство. За нея се гово-
ри, че е била първия път 
личен избор на прези-
дента за областен упра-
вител на Бургас. Проф. 
Нейкова бе много дейна 
по време на своя ман-
дат. За нея се говореше, 
че чака замминистърско 
място, но явно отново 
предпочете Бургас пред 
столицата. 

Самата Нейкова само 
преди дни бе забелязана 
в Бургас. Тогава тя кате-

горично отрече пред ре-
портер на „Черноморски 
фар“ да са водени някак-
ви разговори  с нея за 
заемането на какъвто и 
да е пост, а и допълни, 
че в момента е далеч от 
политически теми. Се-
дем дни по-късно стана 
ясно, че тя е човекът от-
ново за висшия държа-
вен пост.

Възможно е след това 
отново като заместник 
на проф. Нейкова да ви-
дим протестъра Асен 
Бонджев. Злите езици го-
ворят, че той има сери-
озни връзки сред съвет-

ниците на Радев. Още 
повече, че е обитавал ве-
че веднъж красивата 
сграда срещу Старата 
поща на улица “Цар Пе-
тър“. Изкачването едно 
стъпало нагоре в йерар-
хията би се отразило до-
бре на биографията му. 
Преди време той бе за-
сечен да гравитира око-
ло новия проект на Сте-
фан Янев.

Засега се знае, че в не-
деля би следвало област-
ният управител да свика 
консултации за РИК-Бур-
гас и че утре би следвало 
да има нов назначен. 

Дона МИТЕВА

Въпреки безбройните ин-
формации, че полицията 
провежда непрекъснати 
проверки на шофьорите за 
алкохол и дрога, случаите 
на установени нарушения 
са много. Явно голяма част 
от безотговорните шофьори 
си мислят, че проверките 
не важат за тях и няма как 
да им се случат.

Само за ден от пресцен-
търа на ОДМВР – Бургас 
информират за четирима 
нарушители.

Управляващият мотоцик-
лет „Хонда“ с бургаска ре-
гистрация не спира на по-
лицейска стоп палка в гра-
да. Напротив, увеличава 
скоростта и се насочва към 
центъра. Полицаите успя-
ват да го спрат близо до 
блок 7 в квартал „Братя Ми-

ладинови“ и установяват, 
че водачът му – 30-годишен 
айтозлия, е пил. Дрегерът 
отчита 1.83 промила.

В „Меден рудник“ служи-
тели от Четвърто районно 
управление установили 
друг герой. 47-годишен бур-
газлия шофира автомобила 
си „Опел Астра“ след упо-
треба на алкохол с концен-
трация - 2.18 промила. 

В района на автогарата в 

Слънчев бряг полицаи спре-
ли за проверка „Фолксва-
ген Голф“, управляван от 
20-годишен мъж от Дупни-
ца. Те намерили и иззели 
четири бучки кокаин. Сами-
ят водач е бил друсан. Апа-
ратът е отчел положителен 
резултат за употреба на ко-
каин. 

Мотоциклет „Ямаха Ма-
джестик“ е спрян за про-
верка в Обзор. Полицаите 

установяват, че мотоцикле-
тът е без поставена регис-
трационна табела на опре-
деленото за това място, а 
водачът му не представя 
никакви документи за пре-
возното средство. Конста-
тирано е, че 38-годишният 
мъж от варненското село 
Попович не притежава сви-
детелство за управление на 
МПС, а дрегерът отчел 1,44 
промила.

Пили и друсани по пътищата на областта, въпреки проверките

кРИМИ

Горя къща  
в Стария  
несебър

В Районно управле-
ние - Несебър е полу-
чено съобщение за 
пожар, възникнал в 
частен дом в Стария 
Несебър. 

Към мястото на 
инцидента се отправи-
ли три противопожар-
ни автомобила с десет 
огнеборци - двама от 
Несебър и един от 
РСПАБ – Поморие.

Действали са бързо 
предвид близостта на 
сградите в квартала, 
дървените им обшив-
ки и риска огънят 
бързо да се разпрос-
трани и унищожи част 
от Страия Несебър, 
вписан от ЮНЕСКО в 
Списъка на паметни-
ците на Световното 
културно наследство. 

К ъ м  у л и ц а 
„Крайбрежна“, където 
е бил пожарът, са се 
отправили и полицей-
ски патрули, които 
отцепили района и били 
в готовност да евакуи-
рат пребиваващите в 
околните сгради. 

В резултат на пред-
приетите от огнебор-
ците действия пожа-
рът е локализиран и 
потушен. 

Изгорели са около 
130 кв.м от покривна-
та конструкция на 
къщатата, под която са 
били обособени поме-
щения за живеене. 

Предстои извършва-
нето на щателен оглед 
за установяване на 
причините за пожара. 

По предварителни 
данни вероятно се 
касае за заспиване с 
незагасена цигара.

Морето взе 
две жертви

В Районно управле-
ние - Царево е получе-
но съобщение за инци-
дент в северната част 
на плаж „Ахтопол“, 
където е неохраняема 
зона, съобщават от 
полицията.

Там в морето е запо-
чнал да се дави млад 
мъж. На помощ във 
водата влиза втори 
летовник. Той също е 
повлечен от морското 
течение. 

След около 20 мину-
ти едното тяло – на 
24-годишен мъж от 
Костинброд, излязло 
на брега. Смъртта е 
установена от прис-
тигнал на място екип 
на Спешна медицин-
ска помощ - Царево.

Няколко часа по-
късно е открито и 
тялото на втория удав-
ник, който е 32-годи-
шен мъж от Долни 
Дъбник. 

Двете тела са отка-
рани за аутопсия в 
отделение „Съдебна 
медицина“ към УМБАЛ 
- Бургас.

„Дни на куклите“ започна с дъжд, 
ще завърши с много изненади Силвия ШАТЪРОВА

Бурята около цената на 
водата не спря ВиК - Бур-
гас, които точно вчера за-
почнаха етап от Интегрира-
ния воден проект, финанси-
ран по Оперативна програ-
ма „Околна среда“. Той 
включва разширение на би-
ологичното стъпало на пре-
чиствателната станция в 
„Меден рудник“ и предвиж-
да два нови басейна и тръ-
бопровод. Това ще увеличи 
капацитета на ПСОВ с 35%. 

Договорът за обект е на 
стойност 4 381 140,00 лева. 
Ще бъде готов до края на 
следващата година. Така 

миризмите от канал в „Ме-
ден рудник“ вече не би след-
вало да ги има след пуска-
нето в експлоатация. 

Освен това в този етап от 
големия воден проект е 
предвидена реконструкция 
на ВиК-мрежата на кв. „Зо-
рница“, „Изгрев“, ЦГЧ, „Ака-
циите“, „Победа-Бургас-Из-
ток“ и реконструкция на 
ВиК-мрежата в „Славей-
ков“, „Долно Езерово“ и 
„Лозово“. 

За обектите в „Изгрев“, 
„Зорница“, „Акациите“ и 
„Победа“ ще бъдат рекон-
струирани 12,15 км водопро-
води и 1,36 км канализаци-
онна мрежа, както и из-

граждането на 0,72 км нова 
канализационна мрежа на 
стойност 14 702 385, 00 ле-
ва. 

В „Славейков“, „Долно 
Езерово“ и „Лозово“ ще се 
подменят 12,78 км водопро-
водна мрежа и 4,12 км кана-
лизационна мрежа и ще се 
изградят 1,82 км нова водо-
проводна и 14,34 км канали-
зационна мрежа на стой-
ност близо 22 млн. лева. 

Освен това вече е склю-
чен договор за проектиране 
и строителство за рекон-
струкция на ВиК-мрежата 
на кв. „Сарафово“ на стой-
ност 5 253 889 лева. 

Предстои и договаряне и 

изпълнение на реконструк-
ция на пречиствателна стан-
ция Бургас.

През октомври ще започ-
не подмяна на тръбите във 
втората част на „Фердинан-
дова“ и след това по бул. 
„Мария Луиза“.

„Надявам се бързо да при-
ключим обектите. Ще има за-
творени улици, ще се копае, 
няма как да стане по друг на-
чин“, заяви шефът на ВиК-
Бургас – инж. Ганчо Тенев. 

Като представител на 

държавата на местно ниво 
приветствам всички проек-
ти, които са насочени към 
подобряване качеството на 
живот. Инвестициите във 
ВиК-инфраструктурата са 
необходими и очаквани от 
всички нас, те са част от 
постигането на устойчивост 
и растеж. Доставката на пи-
тейна вода е социална услу-
га и нейното качество е из-
ключително важно“, заяви 
зам. областният управител 
Тодор Иванов.

ВиК започна мащабен проект за  
пречистване на отпадни води и ремонт на мрежа
Край с миризмите от канал в „Меден рудник“

На това място зад старите басейни ще се намират новите два



Силвия ШАТЪРОВА

От 1 август водата в 
Бургаска област поскъпна с 
60% и срещу избори стана по-
вод за полемики. Защо ВиК е 
поискало такова увеличение, 
поносимо ли е, социално ли е, 
кой е подкрепил бизнес пла-
на на дружеството. Как се из-
вършват инвестиции, лошо ли 
се управлява то - все въпроси, 
които ще се въртят в публич-
ното пространство. Може ли 
водата да се върне като в соца 
и да струва 1 лев. Търговско 
или социално дружество е 
ВиК, защо няма референдум 
и купища още дебати в соци-
алните мрежи. Изказаха се 
и политици, няма как - идват 
избори.

Та така, от 1 август жителите 
на Бургаска област ще плащат 
по 4,83 лв. с ДДС на кубик. 

От КЕВР одобриха тази 
цена, а мотивите са високата 
цена на тока, това, че МРРБ 
и ВиК-холдинга не са одобри-
ли кредит на ВиК, който те 
са поискали за проектиране 
и изпълнение на включване 
в системата на двата язови-
ра „Ахелой“ и „Порой“ и кре-
дит, който ще трябва да из-
плащат. 

В бизнес плана на ВиК опе-
ратора, представен в КЕВР на 
2.12.2021 г., са предвидени ин-
вестиции за язовири „Порой“ 
и „Ахелой“ в общ размер 46, 
464 млн. лв., които да бъдат 
финансирани чрез заем, оси-
гурен от принципала на дру-
жеството – „Български ВиК 
Холдинг“ ЕАД. С писмо от 
29.12.2021 г. КЕВР изпрати 
искане към „Български ВиК 

Холдинг“ ЕАД да бъде пред-
ставен договор за кредит, ка-
къвто няма приложен към биз-
нес плана. В своя отговор от 
19.01.2022 г. принципалът на 
дружеството посочва, че няма 
сключен договор за кредит, 
без да представя допълнител-
на информация.

Впоследствие „ВиК“ ЕАД гр. 
Бургас представя на 21.03.2022 
г. в КЕВР финален вариант на 
бизнес плана, в който е пред-
видено инвестициите в язови-
рите „Порой“ и „Ахелой“ да бъ-
дат финансирани със собст-
вени средства. Анализът на 
КЕВР показа, че финансира-
нето на тези инвестиции със 
собствени, вместо със заемни 
средства ще доведе до драс-
тично повишение цената на 
ВиК услугите, доколкото тези 
средства влизат в пълен обем 
за първата година от бизнес 
плана, вместо разсрочено да 
се изплащат през следващите 
години, казват от КЕВР в спе-
циално писмо. От там уточня-
ват, че на практика водата е 
можело да бъде с 54 стотин-
ки по-евтина, ако тези усло-
вия са били изпълнени.

Сагата с присъединяване-
то на язовирите „Ахелой“ и 
„Порой“ е отпреди година и 
осем месеца, когато време-
то бе сушаво и опасността от 
водна криза в региона - голя-

ма. Тогава бе решено двата 
язовира „Ахелой“ и Порой“ 
от селскостопански да ста-
нат за питейни. Още тогава 
бе споменато, че няма как 
това да не се отрази на це-
ната на водата. Протестите 
тогава на „Възраждане“ бяха 
шумни, доведоха тогавашния 
министър на околната сре-
да Емил Димитров в Бургас 
и се взе това радикално ре-
шение. Един от екшън пла-
новете бе Варна да престане 
да ползва вода от „Камчия“, 
за да има само за Южното 
Черноморие.

Положението бе овладяно, 
нивото на язовир „Камчия“ се 
покачи след обилни дъждове 
и до водна криза не се стигна. 
Още тогава обаче директорът 
на ВиК Ганчо Тенев обяви, че 
криза може и да няма, но до 
увеличение на цената на во-
дата ще се стигне.

Сега упреците са, че друже-
ството не е предоставило из-
рядни документи за кредити-
ране и е прибягнало към свои 
средства. 

Общо над 50 млн. кубика ще 
влязат в деривацията за цяло-
то Южно Черноморие, когато 
се присъединят тези два во-
доема. През лятото на тери-
торията му населението на-
раства до 1 800 000 души, ко-
ито ползват вода.

Освен това дружеството 
изпълнява голям проект по 
ОП „Околна среда“, който е 
най-мащабният воден про-
ект. Той е за 460 млн. лева, 
от които 400 са по програма-
та и 60 млн. собствени сред-
ства. Според него трябва да 
се подмени цялата дерива-
ция „Ясна поляна“, да се из-
гради пречиствателна станция 
в Карнобат.

Дейностите  включват още 
реконструкция на над 158 км 
водопроводна и 22 км канали-
зационна мрежа, както и из-
граждане на над 80 км нова 
ВиК-мрежа. Предвидено е 
строителството на една нова 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ПСОВ) в 
Карнобат и реконструира-
не на ПСОВ-Бургас, ПСОВ-
Меден рудник и ПСОВ-Обзор. 
Ще бъдат реконструирани 
две пречиствателни стан-
ции за питейни води - ПСПВ 
„Камчия“ и ПСПВ „Ясна по-
ляна“.

Проектът е финансиран 
по Оперативна програма 
„Околна среда“ и е най-ма-
щабният воден за областта в 
сферата на водата.

Полемиката между мест-
ните власти  и Асоциация 
на ВиК дойде след като от 
Асоциацията заявиха, че биз-
нес планът на дружеството е 

приет от общините без забе-
лежки. 

Той е за пет години и е бил 
гласуван от общинските съ-
вети в областта, след това е 
гласуван и от представители 
на общините, които са члено-
ве на Асоциацията по ВиК, а 
одобрението на Асоциацията 
е подкрепено и от МРРБ.

През април съветниците 
гласуват този бизнес план, 
но по думите на някои от тях 
те не са гласували повише-
ние на водата.

„Увеличението на ВиК ус-
лугите и предстоящите ин-
вестиции, залегнали в Бизнес 
плана за 2022-2026 г. в об-
ласт Бургас, са приети еди-
нодушно от членовете на 
Асоциацията по Вик-Бургас. 

През април 2022 г. се про-
веде Общо събрание на 
Асоциацията, на което при-
състваха представители на 
всички общини от Бургаска 
област – членове на асоциа-
цията, без представители на 
общините Средец и Руен. При 
така наличния кворум събра-
нието прие единодушно, без 
забележки, обявения бизнес 
план за развитие дейността 
на ВиК за регулаторния пе-
риод 2022-2026 г.“ се казва в 
позиция на Асоциацията, раз-
пространена до медиите.

Проектът на бизнес плана 
беше изпратен още през м. 
март 2022 г. за информация и 
разглеждане до всички общи-
ни – членове на Асоциацията, 
и до всички общински съве-
ти, които са гласували реше-
ния за упълномощаване на 
представители на общините 
- кметове/зам.-кметове, за 
приемане на бизнес плана. 
От предоставените прото-
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ПОКАНА 
за публично обсъждане

на годишен отчет за изпълнение 
на бюджета на Община Бургас

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните фи-
нанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дей-
ности за следващите три години, за съставяне, прие-
мане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Бургас, Ви каним  да присъствате на публично обсъж-
дане за представяне на Годишен отчет за изпълнение 
на бюджета и на сметките за средства от Европейския 
съюз на Община Бургас към 31.12.2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.08.2022 
година (четвъртък) от 17.30 часа в Заседателната 
зала №1  на Община Бургас.

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТуРМАНОВА
Председател на Общински съвет – Бургас

„Няма проблем водата 
да е и един лев, но няма да 
я получават хората“, това 
заяви пред „Черноморски 
фар“ директорът на ВиК-
Бургас инж. Ганчо Тенев. 

През седмицата полеми-
ката с водата набра пъл-
на сила, дори се чуха и 
гласове от местни поли-
тици, че ако дружеството 
не е държавно, а общин-
ско, те биха я направили 
един лев.

„При тези цени на тока 
няма как да стане това“, 
допълни още Тенев. Той 
каза още, че процедурата 
по повишението на цената 
с близо 60% е направена 
съвместно с Асоциацията 
на ВиК и КЕВР. След като 
се произнесе съдът по 
жалбите, ще уважим ре-
шението, заяви той. До 
произнасянето на съда 
цената остава 4,83 лв. от 
1 август.

Упреците към ръковод-
ството на дружеството са, 
че то не е изтеглило кре-
дит за присъединяването 
на двата язовира „Ахелой“ 
и „Порой“, а е предложило 

това да стане със собстве-
ни средства, което е дове-
ло до искането за завише-
ние от 60%.

„Кандидатствахме за 
кредит, но ни се отказа. 
Изтеглили сме един от бли-
зо 30 млн. лева за разши-
рението на пречиствател-
ната станция в „Меден руд-
ник“ и ни бе отказан вто-
ри“, допълни още той.

За двата язовира ста-
на ясно, че те са дошли с 

готови проекти за рекон-
струкция на опасните им 
стени и е трябвало спешно 
да бъдат ремонтирани. 

„Ремонтирали сме ги по 
проектите на Министер-
ството на земеделието и 
храните, не можехме да 
си позволим лукса да ос-
тавим язовирните стени в 
това състояние и да зале-
ят някое населено място“, 
заяви Тенев и по думите 
му стана ясно, че това е 

било със средства на дру-
жеството.

На апелите, че водата 
има социална функция той 
отговори: „Аз съм дирек-
тор на търговско друже-
ство, като ме назначават 
от мен искат резултати и 
да не е то на загуба“.

Защо въпреки инвести-
циите Бургас все още е с 
огромен процент загуби 
на вода - от 51, той обяс-
ни, че цялата ВиК -мрежа 
е 4500 км, но в момента са 
сменени само 800 км, има 
да се сменят още твърде 
много. 

„Всички казват: „Напра-
вете инвестиции, не вди-
гайте цената. Нямам друг 
вариант за тях освен це-
ната. Няма как да направя 
инвестициите в противен 
случай, заради инфлаци-
ите всички материали се 
вдигнаха и няма как да не 
ги плащаме. 

„В Бургас имаме 18 пре-
чиствателни станции и две 
за питейни води, няма та-
кова дружество в цялата 
страната“, допълни още 
Тенев.

Инж. ганчо Тенев пред „Черноморски фар“: 

Няма проблем да е и 1 лев,  
но няма да я получават хората 

Повишението се дължи на повишените цени на елек-
трическата енергия, спрямо 2020 година, тя е скочи-
ла  4 пъти, а над 80 % от  водата в България се доби-
ва чрез помпи и това влие силно. Вторият фактор е, че  
КНСБ подписа с МРРБ и с ВиК-холдинга споразумение 
за повишаване на цената на труда на всички работещи 
в сектора с 15 % всяка година . Трето място е силно из-
носена водопроводната система, защото тя е строена 
през 50-те и 60-те години на миналия век, материали-
те са напълно износени и са стари. Подмяната им из-
исква сериозни инвестиции, а цената на материалите 
поскъпна с 40 % . Това са причините", изтъкна новият, 
стар шеф на КЕВР Иван Иванов

Бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров подписва в Бургас 
големия воден проект по ОП „Околна среда“ за 460 млн. лева, от него 400 са по про-
грамата, останалите съфинансиране от дружеството



коли от проведените заседания на 
Общинските съвети става ясно, че 
всички общински съвети са взели 
решение да приемат новия бизнес 
план на ВиК без възражения.

В изпратения бизнес план до об-
щините и общинските съвети са по-
сочени бъдещите инвестиции, цени 
за регулирани услуги за новия ре-
гулаторен период 2022-2026 г., ана-
лиз на социалната поносимост на 
предлаганите цени на „ВиК“ ЕАД – 
Бургас и други приложения с обяс-
нителна информация.

Причината на повишението на це-
ната на услугите е необходимостта 
ВиК дружеството да повиши свои-
те приходи, за да може да изпъл-
ни планираните мащабни инвести-
ции през следващите четири годи-
ни и да постигне по-високо качест-
во на ВиК услугите. ВиК мрежата в 
Бургаска област е стара и на смя-
на подлежат още 90% от нея, твър-
дят от дружеството.

Кметът на Бургас 
Димитър Николов: 
„Настояваме ВиК  
да изпълнят 
инвестициите без шоково 
поскъпване на водата“

Последва остра реплика от стра-
на на кмета Димитър Николов, кой-
то заяви, че ВиК се опитва да си 
измие ръцете за шоковото увели-
чение на цената с кметовете и об-

щинските съвети. 
„Каквито и позиции да пуска 

дружеството, поддържаме мнени-
ето си, че 60% увеличение на це-
ната на водата е шоково за се-
мействата, бизнеса и общински-
те бюджети! 

Не сме съгласни, че цената на во-
дата се увеличава заради заявени-
те инвестиции! 

Припомням, че през последни-
те години Община Бургас инвести-
ра в изграждането на нова ВиК ин-
фраструктура огромни собствени и 
привлечени средства без да увели-
чи данъците на бургазлии! 

Гласуването на предложения от 
ВиК бизнес план е подкрепа за за-
явените в него инвестиции, но не и 
за шоковото увеличение на цената 
на водата, което така и не ни беше 
представено в проценти! 

Абсурдно звучи ултиматумът на 
ВиК към общините, че ако няма уве-
личение на цената на водата, няма 
да бъдат правени инвестиции във 
ВиК мрежата! 

Настояваме ВиК да си изпъл-
ни инвестиционната програма без 
това драстично увеличение на це-
ната на водата!

И последно! Никой не може да от-
неме правото на кметовете да из-
разяват позиция в защита на инте-
реса на гражданите!“, написа кме-
тът Димитър Николов.

Ден след това взе решение да 
атакува по съдебен път висока-
та цена на водата (виж мотивите 
вдясно).
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атакуват цената на водата 
Кметът Димитър Николов подаде 

жалба до Административен съд София 
- град, с която иска отмяна на реше-
нието на КЕВР за цената на водата в 
Бургас. В нея той настоява решение-
то да бъде обявено за нищожно или 
незаконосъобразно, тъй като общи-
на Бургас и гражданите на Бургас са 
персонално засегнати от него.

„Цената на водата е увеличена за-
ради бъдещи инвестиции, които обаче 
дружеството ВиК към настоящия мо-
мент не е направило, а в същото вре-
ме събира средства от крайния по-
требител!“, се казва още в мотивите 
на жалбата.

Общински съвет - Бургас не е одо-
брявал пределни цени на водата, кои-
то дружеството ВиК е предложило на 
КЕВР, а е съгласувал програмата за 
инвестиции в общината.

Основен аргумент за обжалването е 
разминаването между съдържанието 
на решението на КЕВР и това, което 
е съгласувано от общинските съвети. 
С решението на КЕВР се утвърждават 
конкретни показатели и цени на услу-
ги, предоставяни от оператора. Не та-
кова обаче е решението, което са съ-
гласували общинските съвети.

Новата цена на водата в Бургас е 
приета за „социално поносима“ от 
КЕВР, без да е отчетена социално-
икономическата обстановка в страна-

та и възможността на домакинствата 
да поемат този разход.

Дружеството ВиК не е предостави-
ло нужните документи пред КЕВР, ко-
ито да показват как ще бъдат изпъл-
нени приоритетите в Програмата си 
за инвестиции.

Кметът Николов иска от съда ре-
шението да бъде обявено за нищож-
но, тъй като всички документи, на ко-
ито се основава, са приети от коми-
сия, свикана от председателя на КЕВР 
Станислав Тодоров, чийто избор впо-
следствие бе обявен за противокон-

ституционен. Противоконституционно 
избраният председател е свикал и 
участвал в заседанието на комисия-
та, в което е прието решение за по-
високите цени. Също така заявлени-
ето за по-високите цени не е пред-
ставено на общините, членове на 
Асоциацията по ВиК. Тоест, решени-
ето е прието без знанието и съгласи-
ето на местната власт.

В жалбата кметът на Бургас насто-
ява за спиране изпълнението на ре-
шението на КЕВР и преразглежда-
нето му.

К м е т ъ т  н а  о б щ и н а 
Поморие Иван Алексиев 
възложи изготвяне на жал-
ба до Административен съд 
– София, с искане на отмя-
на на решението на КЕВР за 
цената на водата в област 
Бургас и конкретно за общи-
на Поморие.

Жалбата е във връзка с по-
зицията на Асоциация по ВиК 
– Бургас (АВиК-Бургас) и твър-
дението, че увеличението на 
ВиК услугите и предстоящи-
те инвестиции, залегнали в 
Бизнес плана за 2022 – 2026 
г. в област Бургас са приети 
единодушно и без забележ-
ки от членовете на асоциа-
цията, сред които е и Община 
Поморие.

„Цената на водата е уве-
личена заради бъдещи ин-
вестиции, но по предложена-

та Подробна инвестиционна 
програма на „ВиК“ ЕАД – гр. 
Бургас, единствено Община 
Поморие гласува „против“ с 
мотиви, че тя не отразява ре-
алните проблеми на общината 
във ВиК сектора. Направените 

от мен предложения не бяха 
приети на общото заседание 
на АВиК-Бургас, а Общински 
съвет Поморие не е одобря-
вал цени на услуги, предос-
тавени от ВиК Бургас“, каза 
кметът Алексиев.

Бургаският общински съ-
вет излезе с декларация 
по повод скока на цената 
на водата. 

Всички политически сили 
застават зад нея. В декла-
рацията се посочва след-
ното:

„Във връзка с прието 
решение по т.37 от днев-
ния ред на заседанието на 
Общински съвет – Бургас, 
проведено на 7.04.2022 г., 
отразено в Протокол №36, 
декларираме, че:

1. Категорично сме про-
тив максималната прогноз-
на цена на ВиК - Бургас и 
утвърдената от КЕВР пре-
делна цена. Общинският 
съвет не е компетентен ор-
ган да приема цени на ус-
луги, предлагани от ВиК – 
Бургас.

2. Общински съвет – 
Бургас не приема, а съ-
гласува Бизнес план за 
развитие на дейността на 
„Водоснабдяване и кана-
лизация“ ЕАД, гр. Бургас за 
периода 2022 – 2026 г. Няма 
общински съветник, който 
да е против инвестицион-
ните политики на ВиК опе-
ратора в град Бургас.

3.  В Бизнес плана за 
развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и кана-
лизация“ ЕАД, гр. Бургас, 
предложен от ВиК - Бургас 
за привличане на инвести-
ции, е заложено европей-
ско и държавно финанси-
ране. Вместо това се прис-
тъпва към използване на 
собствени средства, като 
се прехвърля тежестта и 
отговорността върху граж-
даните. Бездействието не 

е оправдание за неизпъл-
нение на поетите ангажи-
менти.

4. Общински съвет – 
Бургас напълно подкрепя 
жалбата на кмета на общи-
на Бургас в предприетото 
оспорване на решението 
на КЕВР в съда и призова-
ва кметовете на останали-
те общини в област Бургас 
да направят същото.

Общинският съвет с декларация: 
„Категорично сме против 

максималната прогнозна цена“

Проф. Севдалина Турманова - председател на 
Общински съвет - Бургас

Димитър Николов ще жали 
в съда решението

Община Поморие  
също иска отмяна



Съветници питат, 
администрацията отговаря
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Проф. д-р Мариана 
Мурджева е завърши-
ла Медицински уни-
верситет - Пловдив, 
специалност „Медици-
на“ и магистратура по 
здравен мениджмънт. 
Има специалности по 
микробиология и по 
клинична имунология, 
както и защитена ди-
сертация върху иму-
нологичната толерант-
ност. Професор е по 
имунология при МУ - 
Пловдив, началник на 
Лаборатория по мик-
робиология при УМ-
БАЛ „Свети Георги“ – 
Пловдив и ръководи-
тел на Катедрата по 
микробиология и иму-
нология при МУ - Плов-
див. От 2019 г. е рек-
тор на МУ - Пловдив. 
Главен координатор е 
на Експертния съвет 
по клинична имуноло-
гия при Министер-
ството на здравеопаз-
ването. Отличена от 
Районна колегия на 
Български лекарски 
съюз - гр. Пловдив за 
Лекар на годината за 
2021 г. Носител на на-
градата „Проф. д-р 
Константин Чилов“ за 
2021 г. Професионал-
ните й интереси са в 
областта на антибио-
тичната политика, ме-
ханизми на бактери-
ална резистентност, 
автоимунитет, имунни 
дефицити.

- Проф. Мурджева, 
какво предполагате, 
че ще бъде развитието 
на пандемията в след-
ващите месеци?

- Новата вълна вече е в 
ход. Нарастващият брой 
на случаите е доказател-
ство за това. Доказани 
са два варианта на Оми-
крон, които предизвик-
ват инфекцията – ВА.5 и 
наскоро - ВА.4. Първата 
особеност при тях е, че 
са по-заразни и се пре-
дават по-бързо. Според 
повечето анализатори 
тази вълна, обаче, не е 
толкова обезпокоителна 
по отношение на тежест-
та на протичане на забо-
ляването и заетостта на 
болниците. И това очер-
тава втората характе-
ристика на сегашната 
вълна - инфекцията про-
тича по-леко, с по-малко 
усложнения, болничното 
лечение, вкл. и в интен-
зивни отделения, е по-
рядко, а смъртните слу-
чаи са с по-ниска често-
та в сравнение с пре-
дишната вълна. От тук 
следва и третата особе-
ност – по-ниската зае-
тост към момента на ин-
тензивните и неинтен-
зивните отделения мар-
кира факта, че здравна-
та система не е запла-
шена сериозно. Но не 
трябва да забравяме, че 
вирусът непрекъснато 
мутира и вероятността 
да се появят нови вари-

анти не е за пренебрег-
ване. В Индия се просле-
дява нов подвариант - 
ВА2.75, който е заразил 
немалка част от населе-
нието на страната. 

- разрешиха поста-
вянето на 4-та доза 
или по-точно - втори 
бустер. Какво бихте 
препоръчали за нея?

- Научните данни по-
казват, че силата и про-
дължителността на по-
стваксиналния имунитет 
при COVID-19 намаляват 
след 4-я месец, което оз-
начава, че имунната па-
мет трябва да се опре-
снява. Дори и след пре-
боледуване, имунният 
отговор не е дълготраен. 
Приложените бустерни 
дози помагат на имунна-
та система да възобно-
ви продукцията на спе-
цифични антитела и 
имунни клетки срещу ви-
руса и да поддържа го-
товност за адекватна 
реакция при среща с жи-
вия вирус. Доказано е в 
многобройни проучва-
ния, че ваксинирането 
срещу SARS-CoV-2 оста-
ва най-сигурният начин 
за предпазване от сери-
озно боледуване от 
COVID-19, усложнения и 
лечение в болнични ус-
ловия. Използваните 
ваксини срещу COVID-19 
защитават и при тежко 
боледуване след зара-
зяване с BA.5 – подвари-
ант на Омикрон, който 

владее и нашата страна 
в момента. Този вари-
ант, както и BA.4, се раз-
личават от предишните, 
тъй като поради проме-
ните в него може да зао-
биколят имунния отго-
вор. Въпреки това бус-
терна доза от ваксина 
срещу COVID-19 пред-
пазва от тежко боледу-
ване в продължение на 
няколко месеца.

Препоръчително е оп-
ределени рискови групи 
да получат втора бустер-
на доза от иРНК вакси-
на (най-рано 3-4 месеца 
след първа бустерна). 
Такива рискови групи 
могат да бъдат описани-
те в препоръките на 
ECDC и EMA от 6 април 
т.г. - имунокомпромети-
рани, с отслабен имуни-
тет, които при предишна 
ваксинация са имали су-
боптимален имунен от-
говор след поставяне на 
ваксина; и възрастни 
над 80 години, поради 
стареенето на имунната 
система и повишен риск 
от тежък COVID-19. Ня-
кои страни препоръчват 
втора бустерна доза и 
на възрастни над 60 го-
дини. Аз бих добавила и 

че лицата с хронични 
сърдечносъдови, невро-
логични, белодробни, 
чернодробни, бъбречни, 
онкологични заболява-
ния и бременните са уяз-
вими групи, поради по-
вишения риск от тежко 
протичане на COVID-19 
и възможни усложне-
ния. При тях вероятност-
та да се стигне до хоспи-
тализация е по-голяма.

- С какво бихте пре-
поръчали да се вакси-
нират хората в риско-
ви групи и кога?

- Състоянието за вак-
синация и рисковете за 
нежелани реакции след-
ва да се преценяват от 
лекуващия лекар. Вак-
синацията се провежда 
в сравнително добро 
здраве, без данни за ос-
тра инфекция или терми-
нално състояние. Всич-
ки налични в страната 
ваксини са подходящи 
за ваксиниране. Най-
много наличности в мо-
мента има от иРНК вак-
сините.

Материалът е част от 
серия публикации в рам-
ките на инициатива „Ти 
решаваш“, обединяваща 
лекари, вирусолози, 

имунолози, общопракти-
куващи специалисти, 
учени, преподаватели и 
други специалисти в об-
що усилие да се предос-
тавя вярна и правдива 
информация относно 
развитието на COVID-
пандемията, методите 
за предпазване, послед-
ствията от прекараната 
болест и други теми, ко-
ито биха помогнали за 
вземане на истински ин-
формирано решение. 
Инициативата напълно 
уважава правото на все-
ки човек сам да се ин-
формира и сам да вземе 
важното решение дали 
да си постави ваксина, 
или не, като единствено 
ще предоставя надежд-
на, проверена и научна 
информация.

„Ти решаваш“ е иници-
атива на БЧК, по програ-
ма „Дейности в отговор 
на COVID-19 в Бълга-
рия”, финансирана от 
Американската агенция 
за международно разви-
тие (USAID) чрез Глобал-
ния апел на Междуна-
родната федерация на 
дружествата на Черве-
ния кръст и Червения 
полумесец.

Проф. д-р Мариана Мурджева: 

Препоръчително е  
определени рискови  
групи да получат  
втора бустерна доза  
от иРНК ваксина



„Всички разкопани улици 
в града ще бъдат реновира-
ни - планирани са средства 
за нови бордюри, тротоарни 
и асфалтови настилки" Това 
заяви кметът Васил Едрев 
на заседанието на Общин-
ския съвет на 29 юли, в отго-
вор на въпрос на общински 
съветник. 

„На финала е обществена-
та поръчка за избор на из-
пълнител на СМР за всич-
ки улици, на които се изпъл-
няват дейностите по проек-
та за нова ел. мрежа с под-
земно окабеляване“, обяви 
още кметът.

"Дейностите по проекта 
за реконструкция на улич-
ното осветление, свързан 
с полагането на ел. кабе-
ли изисква повече време. 
Да, разкопаните улици съз-
дават неудобства за граж-
даните и за водачите на 
МПС, но идеята е да съчета-

ем изпълнението на проек-
тите и да изградим една съ-
временна градска среда - с 
нова ел. мрежа, нови стъл-
бове, LED осветителни тела 
и нови настилки. Искам да 
уверя и Вас, и гражданите, 
че всички разкопани улици, 

които не са включени в про-
екта "Реконструкция и ре-
хабилитация на тротоарни-
те настилки на улици в гр. 
Айтос", ще бъдат реновира-
ни със собствени бюджет-
ни средства. Ще бъдат по-
ложени нови бордюри, тро-

тоарни и асфалтови настил-
ки", заяви кметът в заседа-
телната зала.

Кметът даде отговор на 
още един от въпрос, който 
вълнува гражданите - ще бъ-
дат ли засадени дръвчета 
по улиците, които се ремон-
тират. "Да, предвидено е да 
бъдат засадени 200 дръвчета. 
Това ще стане с изваждане 
на блокчета от тротоарните 
настилки. По този начин ще 
се отворят джобове за за-
саждането на дръвчетата", 

обясни градоначалникът.
Както неведнъж беше обя-

вено, в Айтос тече изпълне-
нието на два проекта "Ре-
конструкция и рехабилита-
ция на тротоарните настилки 
на улици в гр. Айтос", в кой-
то са включени улиците "Бо-
гориди", "Братя Миладинови" 
и "Софроний" и проект „Ре-
конструкция улично осветле-
ние по ул. „Братя Миладино-
ви”, „Софроний”, „Щерю Ру-
сев”, „Богориди”, „Вардар”, 
„Райна Княгиня”, „Н. Рилски”, 

„Дядо Стойно”, „Д-р Павлов”. 
Към средствата, с които се 
финансират тези два проек-
та, Община Айтос е плани-
рала собствени бюджетни 
средства за асфалтиране-
то и цялостното реновиране 
на всички изброени по-горе 
улици. Така че дейностите по 
мащабния ремонт продължа-
ва и през м. август. А неудоб-
ствата са с цел напълно об-
новен централен градски ра-
йон наесен.

НП
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Кметът Васил Едрев: Всички разкопани  
улици в града ще бъдат реновирани

Ремонтират аварийно 93-годишно читалище
Финансиране за авариен ремонт на На-

родно читалище "Кирил и Методий 1929" - 
село Пещерско, е поредният успешен про-
ект на Община Айтос. Читалището не е ре-
монтирано основно вероятно от четири-
пет десетилетия. През м. юли т.г. са оси-
гурени средствата за пълното му обновя-
ване с Постановление №188 на Министер-
ския съвет, за допълнителни разходи от 
резерва, за преодоляване на последици-
те от бедствия. 374 941 лв. са одобрените 
средства за ремонта, които ще постъпят 
по бюджета на Общината. 

И в съседното село Мъглен читалище 
"Пробуда" е строено през 1929 г. Преди 
две години там Община Айтос инвести-
ра 364 428 лв. в основен ремонт. 91 годи-
ни по-късно сградата и отвън, и отвътре 
изглежда като чисто нова. Пещерци вече 
не завиждат на комшиите и се надяват, 
че ще празнуват 95-и рожден ден на сво-
ята читалищна институция в напълно об-
новена сграда.

НП

Пещерско вече не завижда на комшиите за чисто новата читалищна сграда 

От заседанието на 
Общинския съвет на 

29 юли 2022 г.

НЧ "Кирил и Методий 1929", с. Пещерско НЧ "Пробуда 1929", с. Мъглен

Планирани са 
средства за нови 
бордюри, 
тротоарни и 
асфалтови 
настилки
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Всяка година на 2 ав-
густ, когато се почита 
свети пророк Илия, в па-
раклиса край с. Пещер-
ско се събират миряни, 
за да се поклонят на най-
големия библейски про-
рок и предвестник на ис-
тинската вяра. Събира 
ги и изворът в паракли-
са, който се слави с чу-
дотворната си лекови-
та вода. 

Според преданията не 
само лековитата вода 
цери болести, но и въз-
можността да пренощу-
ваш в параклиса или око-

ло него. Допреди десети-
на години стотици са по-
срещали изгрева край 
Пещерско. Закрилата на 
пророка търсели миряни 
не само от близките села, 
но и от региона. По тра-
диция на този ден на ико-
ната на св. Илия залепва-
ли монета за здраве.

И не само на Илинден в 
параклиса идват търсещи 
спасение, за да се помо-
лят за здраве и да налеят 
вода от свещения извор. 
Интересен факт е, че во-
дата от извора никога не 
намалява, а според ле-

гендите - помага само на 
този, който вярва. 

Преди петнадесетина 
години, параклисът бил 
обновен. С дарения за 
ремонта се включили и 
християни, и мюсюлмани, 
както и айтозлии с корен 
от Пещерско. Други по-
магали за обновяването 
на параклиса с доброво-
лен труд. 

Друга местна традиция 
е в нощта преди Илинден 
да се колят курбани. През 
последните години това 
се случва все по-рядко, 
пък и хората оредяват.

З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-08-539

гр.Айтос 04.08.2022г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМС-
МА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общин-
ска собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3 
и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско иму-
щество, и във връзка с решение №448, обективи-
рано в протокол №34/29.07.2022 г. от заседание 
на Общински съвет-Айтос

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М :
1.Откривам процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ: 

УПИ  ХХІІ (урегулиран поземлен имот дваде-
сет и втори) в кв. 264 (квартал двеста шестде-
сет и четвърти)  по плана на гр. Айтос, с площ от 
1181 кв.м (хиляда сто осемдесет и един квадрат-
ни метра), отреден „За смесено предназначение”, 
с граници на имота: север – улица, изток – УПИ 
І в кв.264, юг – УПИ І в кв.264 и запад – УПИ І в 
кв.264, актуван с Акт за частна общинска собстве-
ност №5998/28.06.2022г.

Началната тръжна цена е 47 580,00 лв. (чети-
ридесет и седем хиляди петстотин и осемдесет 
лева), без ДДС, определена от лицензиран оце-
нител и утвърдена с Решение №448 на Общински 
съвет - Айтос, обективирано в протокол №34 
/29.07.2022г. 

2.Търгът да се проведе на 23.08.2022г. от 09.30 
ч. в малката заседателна зала на Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване – 500,00 
лв./петстотин лева/, без ДДС.

4.Определям депозит за участие в търга – 
4758,00 лв. /четири хиляди седемстотин пет-
десет и осем лева/, който се внася в касата на 
Общината /стая №10/, или по банков път: „Алианц 
Банк България”, BG 27BUІN95613300447527, BІC: 
BUІNBGSF в срок до 12.00ч. на 22.08.2022г.  При 
внасяне на депозит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по сметка на община-
та до 12.00ч. на  22.08.2022г.

5.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна 
документация за провеждане на търга, съдържащ 
следните документи: 

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие – приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложе-

ние №2;
- Декларация   за условията на търга и проекто-

договора - приложение №3;   
- Декларация за съгласие за събиране, използ-

ване и обработване на лични данни - приложе-
ние №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собстве-

ност

- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба /проект/
6. Закупуването на тръжната документация на 

стойност 30.00лв./тридесет лева/ без ДДС, да ста-
ва в Центъра за административно обслужване в Об-
щина Айтос до 16.00ч. на 19.08.2022г. 

7.Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 12.00ч. на 22.08.2022г. 
в Центъра за административно обслужване в об-
щината следните документи:

7.1 Заявление за участие в търга – приложе-
ние №1;

7.2 Декларация за оглед на имота - приложе-
ние №2;

7.3 Декларация за условията на търга и проек-
то-договора - приложение №3; 

7.4 Декларация за съгласие за събиране, из-
ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4;

7.5 Документ за внесен депозит;
7.6 Документ за закупена тръжна 

документация;
7.7 Пълномощно с нотариална заверка на 

подписа, когато се участва чрез пълномощник. 
Допустимо е пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисията на нейното 

заседание. На комисията се предоставя оригинал 
или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

8.До участие в търга ще се допускат физически 
и юридически лица. Върху плика, в който кандида-
тът е поставил необходимите документи за учас-
тие в търга се записва обекта на търга, наимено-
ванието на кандидата и ако е юридическо лице се 
записва и ЕИК на фирмата.  

9.Оглед на имота да се извършва всеки ден 
до 12.00ч. на 22.08.2022г. с представител на 
Общината, след представяне на платежен документ 
за закупена тръжна документация и предварителна 
заявка най-малко един ден преди датата на ог-
леда.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, 
спечелилият кандидат следва да внесе пълната 
сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за 
сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във вестник 
„Народен приятел”, електронната страница на Об-
щина Айтос и да се постави на информационното 
табло на Общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам 
на отдел „Общинска собственост“.

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 
40, 0558/2 77 45.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Домат гигант отгледа в домашната си зеленчукова гра-
дина Руска Брукова от с. Лясково. Доматът на снимката 
е с тегло над един килограм и не е единственият в бога-
тата лятна реколта на лясковлийката. Освен че са огро-
мни, червените зеленчуци от градината на Брукова са 
и изключително сладки, хвалят я кметският наместник 
Енчо Бакалов и съседите. 

Лековит извор събира 
на Илинден миряни 

край Пещерско

Домат гигант 
отгледаха в Лясково

Руска Брукова показва домата гигант

Тържественото открива-
не на зоопарка в град Ай-
тос е на първи юни 1969 го-
дина. Решението за изграж-
дането му се взима година 
по-рано и е историческо за 
Айтос и айтозлии.

Днес всички се радваме 
на зоопарка в северната 
част на красивия айтоски 
парк „Славеева река”, раз-
положен на площ от 1336 
ха. Обитателите са различ-
ни по вид над 200 екзотични 
животни и птици. Но малко 
са айтозлии, които знаят 
как се ражда идеята за по-
строяването на зоопарк в 
парк „Славеева река”.

Годината е 1968-а. Реше-
нието се приема на извън-
редно заседание на Изпъл-
нителния комитет на Град-
ския общински народен 
съвет – Айтос. Заседание-
то се води от председате-
ля на ГОНС Борис Щерев 
и може да бъде определе-
но като историческо за Ай-
тос. Тържественото откри-
ване на зоопарка е на 1 юни 
1969 година по случай Деня 
на детето.

Разпореждането на ИК 
на ГОНС е за два месеца 
"да се построи по стопан-
ски начин" и да се обзаве-
де с материали, осигурени 

от ГОНС – Айтос. Община-
рите взимат решение, спо-
ред което всички предпри-
ятия, училища и детски гра-
дини трябва да дадат своя 
принос и да вложат добро-
волен труд за създаването 
на айтоската атракция.

Първоначално се из-
вършва разпределението 
на клетките за отделните 
видове животни и се тра-
сират алеите. Следва ця-
лостното ограждане и во-
доснабдяване, изграждане 
на волиери и детски кътове. 
За целта се използва помо-
щта на войници и служите-

ли от ВиК. На Ловно-рибар-
ското дружество се предос-
тавя честта да достави раз-
лични видове животни – фа-
зани, лисици, зайци, сърни, 
елени и др. Това са и пър-
вите обитатели на Зоопарк 
– Айтос.

За изхранването на жи-
вотните се търси съдей-
ствието на предприятия 
като „Родопа”, консервна 
фабрика, ТКЗС-тата, хлебо-
завода, млекоцентралата и 
др. От създаването му до 
днес, зоопаркът се финан-
сира от Община Айтос.

НП

Зоопаркът на 53 - построили го 
за два месеца през 1969-а

Строителството на зоопарка - архив НП

Айтос през 70-те години на ХХ в.  



В началото на тази сед-
мица беше обявен код 
червено за висока опас-
ност от пожари за чети-
ри района в област Бур-
гас - Айтос, Руен, Карно-
бат и Сунгурларе. 

От Изпълнителна аген-
ция по горите на някол-
ко пъти алармираха, че 
опасността от горски 
пожари в страната е из-
ключително висока. Оч-
аква се през август ситу-
ацията да се влоши, тъй 

като според дългосроч-
ната прогноза на синоп-
тиците месецът ще бъде 
по-горещ и сух от оби-
чайното. 

Специалистите отпра-
вят отново апел към 
всички граждани да бъ-
дат с повишено внима-
ние и да спазват проти-
вопожарните правила 
при пребиваване в гор-
ските територии, както 
и в непосредствена бли-
зост до тях.

На 2 август беше офици-
алното откриване на Сед-
мия национален лагер на 
асоциация „Докосни дъ-
гата“ и Първия национа-
лен гвардейски ученически 
лагер на сдружение „Мла-
дежки гвардейски отря-
ди“ под надслов „Младите 
хора на България - обеди-
нени“, в който се включиха 
и гвардейците от VІ Учени-
чески гвардейски отряд на 
СУ "Христо Ботев" - Айтос, 
директорът Пенка Кирязо-
ва и преподаватели. 

Официалното откриване 
на мащабната лятна ини-
циатива „Младите хора 
на България – обединени“ 
беше в родопския драма-
тичен театър "Николай Хай-
тов" - Смолян. Събитието 
се превърна в изключи-
телно емоционален и неза-
бравим празник за стоти-
ци деца, младежи, родите-
ли, спортни звезди и офи-
циални гости. Това беше и 
първото съвместно лятно 
мероприятие на двете ор-
ганизации, чийто предсе-
дател е д-р Денислава Ан-
гелова. По нейна лична по-
кана в прекрасната иници-
атива участваха и айтоски 
младежи.

За да поздравят деца-
та и младежите, инициа-
тивата лично подкрепи-
ха олимпийската шампи-
онка по карате Ивет Гора-
нова, „златните момиче-
та“ по художествена гим-
настика Ренета Камберо-
ва и Мадлен Радуканова, 
световната шампионка по 
бокс Станимира Петрова, 
европейският шампион по 
вдигане на тежести Христо 
Христов, джудистите Ивай-
ло Иванов и Божидар Те-
мелков, футболният вра-
тар Владимир Стоянов от 
„Лудогорец“, волейболна-
та легенда Теодор Салпа-
ров, председателят на УС 
на ВК „Хебър“ Алексан-
дър Иванов, баскетболни-
ят национал Йордан Мин-
чев, младата боксова на-
дежда Ергюнал Сабри, та-
екуондистката Екатери-
на Иванова, сенсей Руса-
лин Русалинов - вицепре-
зидент на Българската на-
ционална федерация по ка-
рате и бегачите от „Пробе-
га на мира“. Сред участни-
ците в откриването бяха 
още психологът Алексан-
дра Гърдева и поп изпъл-
нителката Валентина Алек-
сандрова. Сред официал-
ните гости личаха имената 
и на полк. Илия Милушев – 
съветник на президента по 

отбрана и сигурност, полк. 
Кънчо Иванов – командир 
на Националната гвардей-
ска част, народните пред-
ставители от 47-ото Народ-
но събрание Цвета Галуно-
ва и Илиян Йончев, кметът 
на Смолян Николай Меле-
мов, зам,-кметът на общи-
на Смолян Марин Захари-
ев и председателят на Об-
щинския съвет в града Ан-
гел Безергянов. 

По време на откриване-
то на видно място на сце-
ната стояха купата на без-
спорния футболен шампи-
он на България – „Лудого-
рец“, и купата на волейбо-
лен клуб „Хебър“ – Пазар-
джик. Призовете бяха по-
ставени пред децата и мла-
дежите в знак на призна-
телност към всяко дете на 
двата лагера, но и за да му 
покажат, че пътят на шам-
пионите може понякога да 
е труден, но винаги носи 
радост, а при постоянство 
успехът е гарантиран.

Водещ на събитието беше 
спортната журналистка 
Елена Яръмова, която още 
в началото се извини от 
името на организатори-
те, че климатичната обста-

новка е променила първо-
началния план откриването 
да се състои на връх Сне-
жанка. Но пък стана ясно, 
че в следващите дни всич-
ки участници в лагера ще 
се качат заедно на вели-
колепния връх. По особе-
но увлекателен начин Яръ-
мова разказа пред гости-
те и лагерниците легенди-
те за зараждането на име-
то на курорта Пампорово и 
Орфеевите скали.

Официалното откриване 
на летния лагер продъл-
жи с предаване факела на 
мира на малката Хриси, 
която събра аплодисмен-
тите на всички с рокля-
та си, изобразяваща бъл-
гарския трибагреник. Впо-
следствие, символът на 
мира се озова в ръцете на 
зам.-кмета на Смолян Ма-
рин Захариев, който отпра-
ви приветствени думи към 
присъстващите.

Последва и поздрав от 
полк. Илия Милушев, кой-
то прочете поздравителен 
адрес от името на прези-
дента Румен Радев. В него 
държавният глава поздра-
вява д-р Денислава Анге-
лова, асоциация „Докосни 

дъгата“ и сдружение „Мла-
дежки гвардейски отряди“ 
за организирането на лет-
ния лагер. „Златното моми-
че“ по художествена гим-
настика и общински съ-
ветник в Пазарджик Рене-
та Камберова благодари от 
името на всички спортисти 
за възможността да прека-
рат времето си през след-
ващите дни с децата и мла-
дежите и изрази готовност, 
че с останалите шампиони 
ще направят всичко по си-
лите си, за да им помогнат 
със съвети и опит.

Програмата продължи с 
богата музикална палитра, 
включваща вълнуващи из-
пълнения на оркестър „101 
каба гайди“, ансамбъл „Ро-
допа“, представителния 
ансамбъл на Национална-
та гвардейска част със со-
листи Росица Кирилова, 
Станислава Димитрова - 
Съни и Веселин Вачев. Ог-
ромен реверанс към бъл-
гарската музика беше вся-
ко изпълнение от сцената, 
което публиката поемаше 
с щастливи възгласи, ап-
лодисменти и на крака по 
време на концерта. 

За радост на стотиците 

деца и младежи в забава-
та се включиха и анима-
ционните герои от проек-
та „Мисия спорт на люби-
мите герои“, които също 
допринесоха за страхотно-
то настроение, пресъздало 
се в усмихнати, слънчеви, 
танцуващи и пеещи млади 
хора и спортисти.

Песните „Моя страна, 
моя България“ и „Обеди-
нени“ ознаменуваха гран-
диозния завършек на мла-
дежкия форум в смолян-
ския театър, но откликът и 
споделеното преживява-
не на всички в залата под-
сказаха, че това със си-
гурност е само началото 
на поредица от незабра-
вими дни. 

Лагерът за деца с диа-
бет на асоциация „Докос-
ни дъгата“ вече седма по-
редна година дава надеж-
да на подрастващите, че 
диабетът е диагноза, но тя 
не осъжда болните да се-
дят у дома. И тази година 
организаторите са подгот-
вили богата програма от 
спортни и образователни 
събития, както и специален 
хранителен режим за ла-
герниците. А младите гвар-

дейци под ръководството 
на Националната гвардей-
ска част провеждат свои-
те учения. 

Още на 2 август се про-
веде и първа шампион-
ска тренировка. Сутреш-
ното занимание в Пампо-
рово, в което участваха и 
айтоските гвардейци, беше 
проведено от звезден със-
тав: Ивет Горанова, Рене-
та Камберова, Мадлен Ра-
дуканова, Теодор Салпа-
ров, Станимира Петрова, 
Ивайло Иванов, Божидар 
Темелков, Христо Христов 
и Ергюнал Сабри. Десетки 
деца и младежи се включи-
ха с огромен ентусиазъм и 
изпълняваха стриктно уп-
ражненията, които техни-
те спортни идоли демон-
стрираха, за да ги мотиви-
рат да спортуват и да бъ-
дат активни.

За интересните приклю-
чения и добруването на де-
цата бди екип от родите-
ли, психолози, педагози и 
партньорите с големи сър-
ца от „Пампорово“ АД и 
Община Смолян.

Сдружение „Младеж-
ки гвардейски отряди“

Айтоската 2021-ва на страниците 
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Айтоските гвардейци на първи  
национален лагер в Пампорово

Остава висока 
опасността от 

пожари 
На 2 август айтозлия 

беше спипан да шофира 
след употреба на алко-
хол с концентрация 3,08 
промила. В 01.40 часа л.а. 
„Дачия Логан“ е спрян за 
проверка от служители 
на Пътна полиция. Дреге-
рът показал, че 41-годиш-
ният водач шофира с над 
3 промила. 

Айтозлията е дал кръвна 
проба за химичен анализ. 
Задържан е бил за срок от 
24 часа. Работата по слу-
чая продължава.

На 24 юли около 01.10 
ч. на пътя Поморие – Каб-
лешково – Миролюбово - 
Айтос, в района на км 15 
в посока Айтос, поради 
движение с несъобразе-
на скорост и употреба на 

алкохол от страна на во-
дача, самостоятелно ка-
тастрофира, блъскайки се 
в крайпътната мантинела 
и преобръщайки се извън 
пътното платно лек авто-
мобил „Мерцедес“, с до-
бричка регистрация, упра-
вляван от 30-годишен мъж 
от с. Сливенци, с който се 
придвижвала и 34-годишна 
украинска гражданка, жи-
вееща в София. Установе-
но е, че водачът шофирал 
след употреба на алкохол 
с концентрация - 1.45 про-
мила. От ПТП пострадала 
украинската гражданка, 
която с фрактура в облас-
тта на лявата китка, е пре-
гледана в УМБАЛ – Бургас 
и освободена за домашно 
лечение.

"Айтос Автотранспорт" ЕООД - гр. Айтос търси да на-
значи шофьори на училищни автобуси, за времето от 15 
септември 2022 г. до 30 юни 2023 г.

Изисквания към кандидатите: Категория Д, психоудос-
товерение и удостоверение за професионална компе-
тентност. Може и пенсионери.

Телефон за връзка: 0879297722 - Пенчев.

Произшествията

ТЪРСЯТ СЕ 
ШОФЬОРИ!
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Ружди Ахмед на 55! 

Иван АНдрееВ,  
"Журнал за борба"

На 31 юли м.с. Ружди Хасан Ахмед - извес-
тен български борец и треньор в свободната 
борба, чества 55-и рожден ден. Роден е през 
1967 г. в с. Снежа, община Руен. Израства и 
живее в гр. Айтос. По време на състезателна-
та си кариера за България се състезава в ка-
тегория до 82 кг. 

Завършва Средно спортно училище “Юрий 
Гагарин”, гр. Бургас през 1986 г., и е най-добри-
ят борец в свободната борба от випуска. Пър-
вият му треньор в Айтос е Ферат Яшар.

Негови треньори в спортното училище са 
м.с. Киреза Шопов (Светла му памет!) и з.м.с. 
Дончо Жеков, а в “ Черноморец”, Бургас - 
з.м.с. и з.т. Янчо Павлов. Треньор на Ружди 
Ахмед в “Славия”, София е з.т. Йордан Хри-
стов, а в “Сейди Шехир”, Коня (Турция) е з.м.с. 
и з.т. Муса Алиев. Състезава се за отборите по 
свободна борба: “Черноморец”, Бургас, “Сла-

вия”, София, “ЖСК- Спартак”, Варна, 
а в Турция за “Сейди Шехир”, Коня.

Ружди е многократен републикан-
ски шампион във всички възрастови 
групи до младежи. Щастливо женен 
е за прекрасната си съпруга Гюлюм-
сер, имат двама сина - Тайфун и Ок-
тай (републикански шампион на Бъл-
гария за 2022 г. в свободната борба, 
кат. 79 кг).

Ружди (вдясно) с брат си 
Лютви (също състезател по 
свободна борба) - в годините 
на републикански успехи

С приятели и съотборници

- Г- н Ахмед, Клубът по 
ñвободна борба "Айтоñ" е 
ñред клубовете ñ най-актив-
на ñъñтезателна дейноñт. За 
тези ñедем меñеца от нача-
лото на годината май няма-
ше ñъñтезание, в което клу-
бът да не ñа учаñтвал. Про-
веждат ли ñе тренировки, 
какво ñе ñлучва през лято-
то?

- В момента (29.07.- бел. ред.) 
се готвим за голямо състеза-
ние - Балканиадата в гр. Яло-
ва, Република Турция - от 4 до 
6 август т.г. Отборът, който е 
в подготовка, е от 12 състеза-
тели - деца и момчета. В Бал-
каниадата ще участват спорт-
ни клубове от Турция, Македо-
ния, Молдова, Гърция и четири 
отбора от България. През лет-
ните месеци има и много състе-
зания по "народни борби". На 30 
юли ще бъдем на турнира в Цар 
Калоян с децата, а на 31 юли - 
с юношите, в Исперих. И на 24 
юли бяхме на народни борби в 
с. Трънак.

- Как ñе ñправят децата - 
едно е да ñе бориш на тепиха, 
ñъвñем друго - на тревата?

- Много добре се справят. В 
началото им беше малко по-
трудно, но вече са опитни и ми-
сля, че дори им е по-интерес-

но. Още повече - на народните 
борби има интересни награди 
- медали и парични средства. 
А първата награда при мъжете 
в Трънак беше теленце. В ка-
тегория до 80 кг участва Октай 
Ружди и получи парична награ-
да. Наградата в Исперих пък е 
агне. Миналата година Октай 
го спечели...

- Неведнъж ñте подчерта-
вали, че уñловията, при кои-
то тренират децата, ñа от ñъ-
щеñтвено значение за разви-
тието и ñпортните им уñпехи. 
Какви ñа уñловията за трени-
ровки на Вашия клуб?

- Дано не прозвучи нескром-
но, но мисля, че няма друг спор-
тен клуб в общината, който да 
е вложил повече усилия, сред-
ства и труд за подобряване на 
базата за тренировки. КСБ "Ай-
тос" тренира във физкултурния 
салон на бившето училище "Лю-
бен Каравелов". Извършихме 
голям ремонт. Заедно с роди-
телите и благодарение на тях 
и на щедри фенове на борбата 
събрахме пари и направихме 
основен ремонт. Много добре 
се получи. Там тренират по-го-
лемите - момчетата и кадетите. 
Малките, децата от подготви-
телната група от септември от-
ново ще тренират в новата зала 

за борба в спортна зала "Ае-
тос". В базата в училище "Лю-
бен Каравелов" сменихме до-
грамата, настилките, извърши-
ха се ремонтни дейности, боя-
дисване и т.н. В момента пра-
вим съблекалнята и тече ре-
монтът на банята. Много от ро-
дителите се включиха в работа-
та с доброволен труд в почив-
ните дни, за което им благода-
ря. Други помагат със средства. 
Така че имаме удобства за пъл-
ноценни тренировки.

- Имате огромна подкрепа 
от общноñтта. И ñте ñред клу-
бовете, които имат най-мно-
го ñъñтезатели?

- Децата наистина са мно-
го, затова използваме и двете 
бази. Освен състезателите на 
клуба имаме три групи, за кои-
то може да се каже, че са под-
готвителни - двете са по про-
ект "Спорт за децата в свобод-
ното време 2022", общо 30 деца, 
и една подготвителна група, с 
която работим целогодишно. 
Едната от групите по проекта 
е с деца на възраст от 7 до 11 
години, в другата са включени 
деца от 11 до 13 години. 80% от 
децата в тези групи остават в 
клуба, след като проектът бъде 
финализиран. Правим селек-
ция - в клуба продължават де-
цата, които имат изразен инте-

рес към борбата - с тях се водят 
тренировки, явяват се на със-
тезания и т.н.

- Какво ñе ñлучва през това 
лято ñ най-добрите борци на 
клуба - Октай и Алиш?

- Октай е на подготвителен 
лагер с националния отбор на 
България от 4 август. Подготов-
ката е за Световното първен-
ство в Белград, Сърбия, кое-
то ще бъде на 17 и 18 октомври 
т.г. На Световното Октай ще 
участва в кат. 79 кг. Подписа 
и договор с отбора на Майнц 
в Бундеслигата, състезанията 
започват от м. септември. По-
следна година е студент в НСА, 
догодина се дипломира. Алиш 
Алиш учи архитектура в Герма-
ния и той се състезава в Бун-
деслигата.

- Има ли ñред по-малките 
ñъñтезатели ñ потенциал, ко-
ито имат възможноñти да из-
раñнат и да ñледват пътя на 
Октай и Алиш?

-  Имаме четири-пет деца, 
от които очакваме да разви-
ят таланта си в борбата - Мус-
тафа Зулфекер, Аксел Ерол, 
Борислав Петков, Валентин 
Петров. Показват отлични ре-
зултати и чакаме от тях да по-
емат по пътя на Алиш и Октай.

- Колко ñа треньорите в 
клуба?

- Аз тренирам децата, Октай 
ми помага, когато е в Айтос. По-
магат и родители, които са се 
занимавали с борба. Не можем 
да си позволим повече треньо-
ри, няма достатъчно средства 
за това. Ще чакаме някои от 
младите да поеме клуба след 
някоя и друга година. 

- Много пътувате по ñъñ-
тезания, ñтигат ли ви пари-
те за разходите по тези пъ-
тувания?

- Опитваме се да изкараме 
целия годишен цикъл. Не е лес-
но, защото имаме деца, момче-
та, кадети, юноши. Мъже още 
нямаме, но ще имаме - състе-
зателите растат. Участват във 
всички държавни първенства, 
международни турнири, със-
тезания, народни борби, бал-
каниади. Няма как да се спра-
вим, ако не разчитаме освен 
на субсидията от Общината, 
и на спонсори, като „Дънак“ 
ЕООД - Радостин Ташев, има-
ме спонсор чак от Австралия, 
и още щедри граждани, фирми, 
и най-вече - на родителите, ко-
ито ни подкрепят и винаги са с 
нас. Не взимаме такси от де-
цата, разчитаме на общинска-
та субсидия, на спонсори и на 
Федерацията. Вече няколко по-
редни години печелим проекти, 
финансирани по Програмата на 

ММС, които ни дават възмож-
ност да закупим уреди, екипи-
ровка и т.н. Имаме подкрепата 
на Общината и Общинския съ-
вет, без тази подкрепа клубът 
не би могъл да съществува.

- Как едно дете може да 
поñтъпи в клуба - вие ли ги 
търñите, или те ви намират?

- Възможностите едно дете 
да попадне в клуба са много. 
На първо място това са проек-
тите, които реализираме. Вся-
ка година, по проект, в зала-
та влизат 30 деца, работим с 
училищата, с родители, които 
са тренирали борба, отделно - 
децата сами ни намират, най-
вече заради желанието на ро-
дителите им да се занимават с 
този спорт. Борбата е вече мно-
го популярен спорт в Айтос - ид-
ват много деца.

- Вñичко при Ваñ изглежда 
добре, но няма как да не ñъ-
щеñтвуват и проблеми. Кой 
е оñновният?

- Основният проблем е лип-
сата на треньорски екип. Деца-
та, както казах, са много, жела-
ещите да тренират - още пове-
че. За всички гарнитури трябва 
да имаме поне още един-два-
ма квалифицирани треньори. 
Целта ни е да създадем и гру-
па с момиченца, за да развием 
и женската борба. Има желае-
щи да тренират. Идеята е гру-
пата на момичетата да тренира 
в новата зала. В момента пра-
вим всичко възможно да осъ-
ществим тази идея.

- Няма ли да дадете на де-
цата ваканция от трениров-
ките?

- Сега, след Балканиадата, 
ще могат да почиват от трени-
ровки до първия учебен ден - 
да ходят на плаж, да почиват 
активно, за да събират сили 
за новия състезателен сезон. 
След 15 септември ще започ-
нем и подготовката за Наци-
оналния турнир в Айтос, кой-
то ще бъде Десети юбилеен. 
Той е традиционно посветен на 
Празника на Айтос - Димитров-
ден. Като юбилеен - ще бъде по-
различен и по-мащабен. Знае-
те, че през 2020 г. и 2021 г. про-
пуснахме две издания на турни-
ра заради пандемията. Живот 
и здраве, тази година ще на-
ваксаме с един истински праз-
ник на борбата в Айтос, с мно-
го участници и награди.

НП

На 30 юли в община Цар Кало-
ян, Разградска област, се прове-
доха 22-рите народни борби в па-
мет на световния шампион Кара 
Ахмед. Спортен клуб по борба 
"Айтос" отпразнува поредния си 
успех. Мустафа Зюлфекер в кат. 
80 кг при кадетите стана шампи-
он и заслужено спечели пояса на 
световния шампион. Октай Руж-
ди, републиканския шампион за 
мъже на България за 2022 г. в кат. 
79 кг, участва при мъжете в кат. 80 
кг. Освен че стана шампион, ай-
тозлията взе и купата за най-ре-
зултатен състезател.

Тахир Мюмюнов кат. 42 кг стана 
шампион при децата. Валентин Бо-
рисов кат. 85 кг - при момчетата, 
братята Илия и Михаил Урсаки при 
децата спечелиха сребърни меда-
ли, Виктор Станчев при момчетата 
извоюва бронзов медал.

Айтоñките борци - фаворити на народните борби в Цар Калоян

Мустафа грабна пояса на световния 
шампион, Октай - купата за  
най-резултатен състезател 

Лютви Ахмед с Мустафа и Октай в 
Цар Калоян

Голямата награда - поясът на све-
товния шампион

КСБ „Айтос“ ще развива и женската борба, 
проблемът е липсата на треньорски екип

Ружди Ахмед, президент и 
треньор на Клуба по свободна 
борба „Айтос“ пред НП

Ружди Ахмед
Когато синът ти е вече на светов-

ния тепих

В края на юли 2022 г. в Цар Калоян - пореден ус-
пех за възпитаниците на Ружди Ахмед
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Община Созопол ще получи  
4 млн. лв. от МРРБ за два проекта

Четете на стр. 4Четете на стр. 3

VEGA тест – какво представлява  
и къде може да се изследваме

Цялата програма четете на стр. 4 Четете на стр. 3

Община Созопол ще полу-
чи финансиране на два про-
екта от МРРБ, съобщи по вре-
ме на сесия на Общинския съ-
вет кметът Тихомир Янакиев. 
В първия списък проектите 
не са били одобрени, но об-
щината е попаднала във вто-
рия списък на Министерство-
то. Тя ще получи малко над 
4 млн. лв., с които ще се ре-
монтира пътят от с. Зидаро-
во до разклона за селата Га-
бър и Вършило и северната 
част на пътя „Виa Понтика“, 
м. Буджака.  

Проектът за рехабилитация 
на общински път BGS1213, 
участък с. Зидарово – раз-
клон с. Габър и с. Вършило, е 
на стойност близо 2 млн.лв. 

Другият проект е на стой-
ност 2,3 млн. лв., а целта му е 
да се подобрят транспортно-
експлоатационните характе-
ристики на северния участък 
на ул. „Виа Понтика”, отвод-
няване на дъждовните води, 
оптимизиране на организа-
цията и безопасността на 
движение. Предвидено е по-
лагане на асфалтова настил-
ка, бордюри и тротоари, подо-
бряване на надлъжните и на-
пречни наклони за по-добро 
повърхностно отводняване, 
реконструкция на съществу-
ващите и изграждане на нови 
отводнителни съоръжения.

„Когато обсъждаме бюдже-
та за следващата година, ще 

поискам повече средства за 
проектиране, за да имаме го-
тови проекти, на които да тър-
сим инвестиране“, анонсира 
кметът Янакиев общинските 
съветници. 

Повече от два часа продъл-
жиха питанията към кмета и 
общинската администрация 
преди началото на същинска-
та работа на съвета. По-голя-
мата част от въпросите бяха 
свързани с транспортната 
схема на Созопол и най-ве-
че с регулацията на паркира-
нето в града. 

„Къде влизат средствата, 
които се плащат за парки-
ране чрез баркод?“, попита 
Красимира Германова. Кме-
тът Янакиев отговори, че чрез 
системата my post те се вна-
сят в сметките на общината. 
Фирмата, която е изгради-
ла паркоматите, не получава 
нищо от тях. „Ще направя под-
робна справка, но по мои дан-
ни всеки ден в бюджета вли-
зат по около 1000 лева от тази 
услуга“, заяви Янакиев. 

Имаше въпроси за начер-
тани паркоместа на трото-
ари, за поставяне на метални 
елементи, ограничаващи пар-
кирането, на пътното платно, 
за неправомерно паркиране 
и маневри, които задръстват 
уличното движение.

Предстоящи ремонти и проблеми, свързани 
с организацията на движение през летния 
сезон, бяха акценти на последното 
заседание на Общинския съвет

Продължава на стр. 4

Нов паркинг разрешава 
проблема на жители на 

няколко улици в Созопол
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На основание чл.58 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинска собственост 
на Община Созопол, във връзка с 
изпълнение на Решение № 751 от 
Протокол №31/29.06.2022 г., на Об-
щински съвет Созопол съгл. Решение 
по т.3 от Протокол №12/22.07.2022 
г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС 
/назначена със Заповед № 8-Z-
265/18.02.2020г. на Кмета на Община 
Созопол/, открива публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем 
на  недвижими имоти – частна общинска 
собственост, представляващи:

1 Поземлен имот с идентификатор 
58400.26.1 /ЕКАТТЕ/ - петдесет и осем 
хиляди и четиристотин, кадастрален 
район - двадесет и шест, поземлен имот 
- едно/, с площ 29 266 кв.м. /двадесет 
и девет хиляди двеста шестдесет и шест 
квадратни метра/, с местоположение 
общ. Созопол, землище на с. Присад, 
местност “Каракачански колиби”, с 
ТПТ: “Земеделска земя”, НТП: “Нива”, 
категория 5 /пета/, по КККР, одобрени 
със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., 
от изпълнителния директор на АГКК, 
съседи: 58400.26.3, 58400.26.91, 
58400 .26 .92 ,  58400 .44 .100 , 
5 8 4 0 0 . 2 6 . 2 ,  5 8 4 0 0 . 4 4 . 7 5 , 
58400.26.74.

2. Поземлен имот с идентификатор 
58400.43.4 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем 
хиляди и четиристотин, кадастрален 
район - четиридесет и три, поземлен 
имот - четири/, с площ 1 846 кв.м. /
хиляда осемстотин четиридесет и шест 
квадратни метра/, с местоположение 
общ. Созопол, землище на с. 
Присад, местност “Талашмана”, с 
ТПТ “Земеделска земя”, НТП: “Нива”, 
категория 5 /пета/, по КККР, одобрени 
със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., 
от изпълнителния директор на АГКК, 
съседи: 58400.43.12, 58400.43.5, 
58400.43.99, 58400.26.92.

3. Поземлен имот с идентификатор 
58400.26.92 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем 
хиляди и четиристотин, кадастрален 
район - двадесет и шест, поземлен 
имот - деветдесет и две/, с площ 3 
426 кв.м. /три хиляди четиристотин 
двадесет и шест квадратни метра/, 
с местоположение общ. Созопол, 
землище на с. Присад, местност 
“Талашмана”, с ТПТ: “Земеделска 
земя”, НТП: “Изоставена орна земя”, 
категория 5 /пета/, по КККР, одобрени 
със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., 
от изпълнителния директор на АГКК, 
съседи: 58400.43.12, 58400.43.99, 
58400.44.100, 58400.43.4, 58400.26.1, 
58400.26.91.

За имот с  идентификатор 
58400.26.1:

Начална тръжна годишна наемна 
цена на имота е в размер на 624 
лв. /шестстотин двадесет и чети-
ри лева/

Стъпка за наддаване – 5% от 
началната тръжна цена в размер на 
31,20 лв. /тридесет и един лева и 
двадесет стотинки/.

Размер на депозита за участие в 
процедурата – 62,40 лв. /шестдесет и 
два лева и четиридесет стотинки/ - 
10% от началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова 
сметка на община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 
АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 
02

За имот с  идентификатор 
58400.43.4:

Начална тръжна годишна наемна 
цена на имота е в размер на 40,50 
лв. /четиридесет лева и петдесет 
стотинки/.

Стъпка за наддаване – 5% от 
началната тръжна цена в размер на 

2,03 лв. /два лева и три стотинки/.
Размер на депозита за участие в 

процедурата – 4,05 лв. /четири лева 
и пет стотинки/ - 10% от началната 
тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова 
сметка на община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 
АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 
02

За имот с  идентификатор 
58400.26.92:

Начална тръжна годишна наемна 
цена на имота е в размер на 73,50 
лв. /седемдесет и три лева и петде-
сет стотинки/

Стъпка за наддаване – 5% от 
началната тръжна цена в размер на 
3,68 лв. /три лева и шестдесет и ое-
сем стотинки/.

Размер на депозита за участие в 
процедурата – 7,35 лв. /седем лева 
и тридесет и пет стотинки/ - 10% от 
началната тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова 
сметка на община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 
АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 
02

Цена на тръжната документация – 
20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от 
касата в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ 
се в Административната сграда на 
Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2, 
всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 
22.08.2022 год.

Право на участие имат физически 
и юридически лица, които нямат 
непогасени данъчни задължения към 
Община Созопол, не са в процедура 
по ликвидация или обявяване в 
несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в 
тръжната процедура се подават 
лично от кандидатите или от техни 
упълномощени представители в 
запечатани непрозрачни пликове, с 
ненарушена цялост всеки работен 
ден в Центъра за Административно 
информационно обслужване находящ 
се в Административната сграда на 
Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 
до 17.15 часа на 22.08.2022 год. Върху 
плика се отбелязват името на участника 
и цялостното наименование на обекта. 
В плика с предложението за участие 
се представят всички изискуеми от 
тръжната документация документи. Към 
момента на подаване на предложението 
се представя копие от документа, 
доказващ внасянето на депозита. 
В плика се прилагат и документи, 
установяващи представителната власт 
на упълномощеното лице. 

Спечелилият търга в 14-дневен срок 
от връчване на заповедта за обявяване 
на резултатите внася по сметка на 
Община Созопол, предложената от 
него цена увеличена с местен данък 
и административна такса с включено 
ДДС, като от нея се прихваща внесеният 
депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил 
тръжна документация в определен 
от общинската администрация ден и 
час в срока определен по-горе след 
предварителна заявка, тел. за контакти: 
0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 23.08.2022 
год. от 15:00 часа в сградата на 
Община Созопол в съответствие с 
описаните тук  и утвърдени от Кмета 
на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 
25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

ОБЯва

ЦЕНтРаЛНО вОЕННО ОКРЪЖИЕ
вОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ІІ ÑтЕПЕН - БуРгаÑ

8000, гð. Буðгаñ, уë. „Цаð аñåí” 
№4, тåë. 02/922 3876

Военно окръжие ІІ степен – Бургас 
съобщава, че  със заповед №3РД-847
/04.07.2022г. на командира на Сухо-
пътните войски, са обявени 265 (двес-
та шестдесет и пет) войнишки длъж-
ности за приемане на военна служ-
ба на лица, завършили граждански 
средни или висши училища, във во-
енни формирования (в. ф.) от Сухо-
пътните войски, както следва:

• в гарнизон София, 18 бр.;

• в гарнизон Стара Загора, 45 бр.;

• в гарнизон Ямбол, 35 бр.;

• във в. ф. 52740 - Хасково, 20 бр.;

• във в. ф. 34750 - Карлово, 102 бр.;

• в гарнизон Плевен, 30 бр.;

• във в. ф. 54060 - Шумен, 5 бр.;

• във в. ф. 42600 - Мусачево, 10 бр.

Ñðîê çа ïîäаваíå íа äîêуìåíтè - 
äî 26.08.2022 г.

Повече информация за кандидат-
стването и подаването на докумен-
тите можете да получите  в сайта на 
ЦВО http://www.comd.bg/, в сградата 
на Военно окръжие ІІ степен – Бур-
гас на ул. „Цар Асен” №4,  на тел. 
0882552009 и в офисите за военен от-
чет в общините. 

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост на община 
Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение № 638 от Прото-
кол №28/25.03.2022 год. на Общински съвет Созопол. съглас-
но Решение по т. 1 от Протокол № 10/13.05.2022 год. на Коми-
сия чл. 59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265
/18.02.2020 год. на Кмета на община Созопол, открива публичен 
търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ: поземлен имот с иденти-
фикатор 63015.506.96 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и пет-
надесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот 
- деветдесет и шест/, с площ 1 391 кв.м. /хиляда триста девет-
десет и един квадратни метра/, с местоположение: общ. Созо-
пол, с. Атия, местност “Старо селище”, п.к. 8140, с ТПТ: „Зе-
меделска земя“ и НТП: “За земеделски труд и отдих (съгласно 
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)”, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-
12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при гра-
ници на имота: 81178.48.9, 63015.506.499, 63015.506.590.

Начална тръжна продажна цена да се ползва одобрената 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 
51 000,00 лв. /петдесет и един хиляди лева/.

Стъпка за наддаване  2 550,00 лв. две хиляди петстотин и 
петдесет лева/ -5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 5 100,00 лв. /
пет хиляди и сто лева/  - 10% от началната тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол 
при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - IBAN BG41 CECB 
9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 102,00 лв. /сто и два лева/ 
без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за адми-
нистративно и информационно обслужване, находящ се в Админи-
стративната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, 
всеки работен ден, но до 12:00 ч. на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, като 
ЕТ и ЮЛ не трябва да са в процедура по ликвидация или обя-
вяване в несъстоятелност.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават 
лично от кандидатите или от техни упълномощени представите-
ли в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост все-
ки работен ден в Центъра за административно и информаци-
онно обслужване находящ се в Административната сграда на 
Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 
22.08.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника и 
цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за 
участие се представят всички изискуеми от тръжната документация 
документи. Към момента на подаване на предложението се пред-
ставя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В пли-
ка се прилагат и документи, установяващи представителната власт 
на упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта 
за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, 
предложената от него цена увеличена с местен данък, с включено 
ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в оп-
ределен от общинската администрация ден и час в срока опреде-
лен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 
25772.

Търгът ще се проведе на 23.08.2022 год. от 14:00 часа в сгра-
дата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвър-
дени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост на община 
Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съ-
вет Созопол № 610 от Протокол №27/25.02.2022 год., съгл. ре-
шение по т.3 от Протокол №8/18.03.2022 год. на Комисия чл.59, 
ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 
год. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ: ПИ с идентификатор 61114.4.9 /ЕКА-
ТТЕ/ - шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастра-
лен район - четири, поземлен имот - девет/, с площ 691 кв.м. /
шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, находящ се в 
община Созопол, село Равна гора, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП: 
“За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобре-
ни със Заповед РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /
АГКК/, при граници на имота: 61114.4.77, 61114.4.8, 61114.4.5

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 
14 700,00 лв./четиринадесет хиляди и седемстотин лева/.

Стъпка за наддаване  735,00лв./седемстотин тридесет и пет 
лева/-5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 470,00лв./
хиляда четиристотин и седемдесет лева/  - 10% от началната 
тръжна цена. 

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол 
при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 
9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 29,40 лв. /двадесет и де-
вет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Ад-
министративно информационно обслужване находящ се в Админи-
стративната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2, 
всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически лица, еднолични търго-
вци и юридически лица, които не са в процедура по ликвида-
ция или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават 
лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в 
запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки ра-
ботен ден в Центъра за Административно информационно об-
служване находящ се в Административната сграда на Община 
Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 22.08.2022 
год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното 
наименование на обекта. В плика с предложението за участие се 
представят всички изискуеми от тръжната документация докумен-
ти. Към момента на подаване на предложението се представя ко-
пие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се 
прилагат и документи, установяващи представителната власт на 
упълномощеното лице. 

  Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на запове-
дта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Со-
зопол, предложената от него цена увеличена с местен данък, като 
от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в оп-
ределен от общинската администрация ден и час в срока опреде-
лен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 
25772.

Търгът  ще  се проведе на 23.08.2022 год. от 14:15 часа в сгра-
дата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвър-
дени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на община Созопол

О Б Я В А

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост на Община 
Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 747 от Прото-
кол №31/29.06.2022 г., на Общински съвет Созопол съгл. Решение 
по т.1 от Протокол №12/22.07.2022 г. на Комисия чл.59, ал.6 от 
НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020 г. на Кмета 
на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 61114.19.66 /
ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, када-
стрален район – деветнадесет, поземлен имот – шестдесет и 
шест/, с площ 20 914 кв.м. /двадесет хиляди деветстотин и че-
тиринадесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: 
„Изоставена орна земя“, с местоположение община Созопол, 
с, Равна гора, местност „Тумбата“, по КККР одобрени със За-
повед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния дирек-
тор на АГКК, при граници и съседи: 61114.20.15, 61114.20.16, 
61114.20.17, 61114.20.25, 61114.20.39, 61114.20.36, 61114.19.79, 
61114.19.22, 61114.20.8.

Начална тръжна годишна наемна цена да се ползва одобрената 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер 429,00 
лв. /четиристотин двадесет и девет лева/

Стъпка за наддаване – 21,45 лв. /двадесет и един лева и че-
тиридесет и пет стотинки/ - 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 42,90 лв. /че-
тиристотин и два лева и деветдесет  стотинки/

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол 
при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 
9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. /двадесет лева/ 
без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за 
Административно информационно обслужване находящ се в 
Административната сграда на Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 
2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, които 
нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не 
са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност 
/за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават 
лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в 
запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен 
ден в Центъра за Административно информационно обслужване 
находящ се в Административната сграда на Община Созопол – 
пл. ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 22.08.2022 год. Върху плика 
се отбелязват името на участника и цялостното наименование на 
обекта. В плика с предложението за участие се представят всички 
изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на 
подаване на предложението се представя копие от документа, 
доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, 
установяващи представителната власт на упълномощеното лице.  
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта 
за обявяване на резултатите внася по сметка на Община 
Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и 
административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща 
внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация 
в определен от общинската администрация ден и час в срока 
определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 
0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 23.08.2022 год. от 14:30 часа в 
сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и 
утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772. 

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол  

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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О Б Я В А

На основание чл. 80 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с 
изпълнение на Решение № 718 от 27.05.2022 год., на Общински 
съвет Созопол съгл. решение по т. 3 от Протокол №11/14.06.2022 
год. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед 
№ 8-Z-265/18.02.2020 год., Кметът на Община Созопол открива 
процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 67800.503.573.11.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди 
и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен 
имот - петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет, самос-
тоятелен обект - едно/, по КККР одобрени със Заповед № РД-
18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с 
площ 150 кв. м. /сто и петдесет квадратни метра/, брой нива 
на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: 
„Друг вид самостоятелен обект в сграда“, с адрес: общ. Созо-
пол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. “Републиканска”, при граници 
и съседи на имота:

- на същия етаж: няма
- под обекта: няма;
- над обекта: 67800.503.573.11.2.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 1 390,00 лв. /хи-
ляда триста и деветдесет лева/ без ДДС. 

Размер на депозита за участие в процедурата – 139,00 лв.  
/сто тридесет и девет лева/.

Цена на тръжната документация – 20,00лв. /двадесет лева/ 
без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия ме-

сец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща 
депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на на-
емната цена за следващите месеци се внасят до 10/десето/число 
всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол 
при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 
9790 3379 9626 02.
Изисквания към кандидатите: да са физически лица или търговци 
по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство 
по ликвидация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Цен-
търа за Административно информационно обслужване находящ се 
в Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” 
№ 2 от всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа /но до 12:00 
часа на 22.08.2022 год./

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават 
лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в 
запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки рабо-
тен ден в Центъра за Административно информационно обслужване 
находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл. 
„Хан Крум“ № 2 до 17:15 часа на 22.08.2022 год. Върху плика се 
отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от 
Община Созопол от 10:00 до 12:00 часа след предварителна за-
явка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния 
срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще се проведе на 23.08.2022 год. от 15:30 ч. в сгра-
дата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвър-
дени от Кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на запове-
дта за определяне на наемател  внася по сметка  на община Со-
зопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща вне-
сеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кме-
тът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и 
внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил 
се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

О Б Я В А

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, във връзка с 
изпълнение на Решение № 748 от Протокол №31/29.06.2022 г., на Об-
щински съвет Созопол съгл. Решение по т.2 от Протокол №12/22.07.2022 
г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-
265/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти – частна 
общинска собственост, представляващи 

1. Поземлен имот с идентификатор 61114.44.59 /ЕКАТТЕ – шестдесет и 
една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и че-
тири, поземлен имот – петдесет и девет/, с площ 59 251 кв.м. /петдесет и 
девет хиляди двеста петдесет и един квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска 
земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, с местонахождение община Созопол, 
с. Равна гора, местност „Пепелишника“, по КККР одобрени със Заповед № 
РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при гра-
ници и съседи: 61114.21.160, 61114.44.159, 61114.44.60;

2. Поземлен имот с идентификатор 61114.45.58 /ЕКАТТЕ – шестдесет и 
една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и пет, 
поземлен имот – петдесет и осем/, с площ 74 289 кв.м. /седемдесет и че-
тири хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра/, ТПТ: „Земедел-
ска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“. с местонахождение община Со-
зопол, с. Равна гора, местност „Осена“, по КККР одобрени със Заповед № 
РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при гра-
ници и съседи: 61114.45.212, 61114.21.50, 61114.21.160, 61114.45.61, 
61114.11.39, 61114.45.185.

За имот с идентификатор 61114.44.59:
Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 1 216,50 

лв. /хиляда двеста и шестнадесет лева и петдесет стотинки/.
Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 60,83 

лв. /шестдесет лева и осемдесет и три стотинки/.
Размер на депозита за участие в процедурата – 121,65 лв. /сто два-

десет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ - 10% от началната 
тръжна цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02

За имот с идентификатор 61114.45.58:
Начална тръжна годишна наемна цена на имота е в размер на 1 524,00 

лв. /хиляда петстотин двадесет и четири лева/.
Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 76,20 

лв. /седемдесет и шест лева и двадесет стотинки/.
Размер на депозита за участие в процедурата – 152,40 лв. /сто пет-

десет и два лева и четиридесет стотинки/ - 10% от началната тръжна 
цена .

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при 
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 
9626 02

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно 

информационно обслужване находящ се в Административната сграда на 
Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. 
на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, които 
нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са 
в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ 
и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично 
от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра 
за Административно информационно обслужване находящ се в 
Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 до 
17.15 часа на 22.08.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника 
и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие 
се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към 
момента на подаване на предложението се представя копие от документа, 
доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, 
установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта 
за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, 
предложената от него цена увеличена с местен данък и административна 
такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за 
участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен 
от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след 
предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 23.08.2022 год. от 14:45 часа в сградата на 
Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на 
Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

О Б Я В А

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост на Община 
Созопол, във връзка с изпълнение на Решение № 641 от Протокол 
№28/25.03.2022 год., на Общински съвет – Созопол, съгл. Реше-
ние по т. 4 от Протокол №10/13.05.2022 год. на Комисия чл.59, 
ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. 
на Кмета на Община Созопол/ Кметът на Община Созопол открива 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ самостояте-
лен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.14 /ЕКАТТЕ/ 
- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - 
петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, 
сграда - седем, самостоятелен обект - четиринадесет/, по КККР 
одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълни-
телния директор на АГКК, с площ 28,76 кв. м.. /двадесет и осем 
цяло седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части 
- идеални части от сградата 4,18 % /четири цяло осемнадесет 
процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на 
самостоятелния обект: “За търговска дейност”, находящ се в 
общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. “Републиканска”, при 
граници и съседи на имота: на същия етаж: 67800.503.573.7.15, 
67800.503.573.7.13; под обекта: няма; над обекта: няма.

Начална тръжна месечна наемна цена да се ползва одобрената 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер 520,00 
лв. /петстотин и двадесет лева/.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв. /двадесет и шест лева/ - 5% 
от началната тръжна цена.

Размер на депозита заучастие в процедурата – 52,00 лв. /пет-
десет и два лева/.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол 
при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 
9790 3379 9626 02.

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. /двадесет 
лева/,без ДДС. 

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за 
Административно информационно обслужване находящ се в 
Административната сграда на Община Созопол – пл. ”Хан Крум” № 
2, всеки работен ден, но до 12.00 ч. на 22.08.2022 год.

Право на участие имат физически и юридически лица, които 
нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не 
са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност 
/за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават 
лично от кандидатите или от техни упълномощени представители 
в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки 
работен ден в Центъра за Административно информационно 
обслужване находящ се в Административната сграда на Община 
Созопол – пл. ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 22.08.2022 
год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното 
наименование на обекта. В плика с предложението за участие се 
представят всички изискуеми от тръжната документация документи. 
Към момента на подаване на предложението се представя копие 
от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се 
прилагат и документи, установяващи представителната власт на 
упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта 
за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, 
предложената от него цена увеличена с местен данък, като от нея 
се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация 
в определен от общинската администрация ден и час в срока 
определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 
0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на 23.08.2022 год. от 15:15 часа в 
сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и 
утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772. 

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

VEGA тåñт – êаêвî ïðåäñтавëява  
è êъäå ìîæå äа ñå èçñëåäваìå 

Всеки, който има желание, може да се запише за VEGA тест изследване, което ще 
се проведе на 8.08.2022 г., когато Център за физическо и емоционално здраве - гр. 
Средец ще гостува на ЦОП - гр. Созопол.

Компютърният биоенергиен тест VEGA е безкръвен, безболезнен, бърз, безопасен, 
без облъчване, удобен, точен. Компютърният апарат е нов клас в биоелектрониката, 
работи на принципа на електропунктурата. VEGA тест дава възможност на човек да 
подобри хранителния си режим и му помага за допълнително редуциране на излиш-
ното тегло, детокс на организма, поддържане на фигурата и оздравяване на тялото. 
Резултатите са налице, тъй като човек приема храни, които неговото тяло усвоява 
добре и се ограничават тези, които се натрупват като мазнини и токсини в тялото. С 
най-модерна компютърна технология се извършва биоенергиен тест за оценка на то-
лерантността ни към храни и напитки, които консумираме най-често. В ампули е по-
ставен извлек от: животински протеини - меса, колбаси, яйца, млечни, пресни пло-
дове, ядки, зеленчуци и варива. Голям интерес представляват т.н. отпускащи храни и 
напитки като кафе, какао, видовете шоколад, чай, кока-кола. С теста се установява 
към кои храни организмът има добра толерантност, разгражда и усвоява бързо и ги 
превръща в енергия. Показва още кои от тях не понася, разгражда бавно, не усвоява 
достатъчно и съответно ги натрупва в мастни депа, шлаки, токсини. 

В изследването са включени: диагностика на 200 най-консумирани храни; Измер-
ване със сегментен кантар анализатор, който измерва - тегло, телесна мазнина в %, 
обща вода в тялото %, мускулна маса, физически рейтинг, костна маса, основна ме-
таболитна възраст, индекс на телесната маса, висцерална мастна тъкан; Наръчник 
за здравословно хранене.

Цена на VEGA тест изследването – 50лв.;
Изготвяне на индивидуален хранителен режим - 30лв.;

тåëåфîí çа вðъçêа: 0897 01 32 36
Дèìèтðèíêа Ñтаéêîва
Специалист „Социални дейности“
Център за обществена подкрепа към Комплекс за „Социални услуги и здравеопаз-

ване“ - Община Созопол

Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ - 
община Созопол, съвместно с ЦОП - гр. Созопол, 

организира изследване с VEGA тест

ОБЩИНА СОЗОПОЛОБЩИНА СОЗОПОЛ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Община Созопол е парт-
ньор на Програма „Разви-
тие на човешките ресурси 
(2021-2027)“, която се включ-
ва в Европейската година 
на младежта с Национал-
ната кампания #Първа ра-
бота. Основен партньор на 
ПРЧР е литературният про-
ект „Пощенска кутия за при-
казки“. Кампанията е насо-
чена към младежи до 29 г. 
и има за цел да ги предиз-
вика да споделят своя опит, 
очаквания, надежди и пре-
дизвикателствата, пред ко-
ито се изправят в профе-
сионалната си реализация, 
но под формата на разказ 
или есе. 

Получените творби вече 
са селектирани от жури, а 

най-добрите от тях ще бъдат 
представени на сцени в се-
дем български града, сред 
които и Созопол. Популяр-
ни личности от киното и теа-
търа, музиката и журналис-
тиката ще прочетат най-за-
бавните и интересни исто-
рии, с което ще дадат по-
голяма гласност на поста-
вените от младежите про-
блеми. А „между редовете“ 
на прочетеното популярни-
те личности ще споделят и 
своя личен опит за утвър-
ждаване в професията.

Агенцията по заетостта е 
ключов партньор на Про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси“ в изпълне-
нието на мерки, свързани 
с младежката заетост. „За 

нас е важно посланията 
на младежите, участвали в 
кампанията #Първа работа, 
да достигнат до работодате-
лите и до безработните мла-
дежи, които все още търсят 
мотивация за откриване на 
подходящото работно мяс-
то”, коментират от Бюро по 
труда - Созопол и отправят 
покана към местни работо-
датели и безработни лица 
до 29-годишна възраст да 
присъстват на събитието. 

Ñîçîïîë ùå áъäå äî-
ìаêèí íа Нацèîíаëíата 
êаìïаíèя #Пъðва ðаáî-
та íа 12 авгуñт (ïåтъê) 
îт 20:30 ÷аñа, Лåтåí тåа-
тъð "аïîëîíèя". вхîä ñвî-
áîäåí!

Созопол се включва в 
кампанията „Първа работа”
От сцената на летен театър „Аполония” националната 

кампания ще подкрепят Юлиян Вергов, Иван Лечев, 
Десислава Стоянова, Раôи Бохосян и Дими Стоянович. 

Събитието е с вход свободен и жестов превод
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Рåäаêтîð: Маðèя Наéäåíîва, тåë.: 0550 2 57 04, e-mail: m.naydenova@sozopol.bg

Община Созопол ще получи  
4 млн. лв. от МРРБ за два проекта
Кметът обясни, че се 

правят проверки, парко-
местата изцяло на трото-
ари се изтриват, там, къ-
дето законът разрешава 
– да са на част от трото-
ара и на част от пътното 
платно, се оставят, а що 
се отнася до неправо-
мерното паркиране, ще 
се вземат допълнителни 
мерки. Беше уточнено 
също, че паякът в Созо-
пол не работи през тъм-
ната част от денонощи-
ето и няма как вечер да 
репатрира автомобили, 
спрели на платени або-
наменти. 

Бившият кмет Панайот 
Рейзи попита колко сред-
ства влизат от таксата, 
която се налага на авто-
мобили, влизащи в ста-

рия град. Те плащат по 4 
лв. за час. Такава такса е 
имало и по негово време, 

но тя е била 2 лева. Сега 
ресторантьорите протес-
тирали, че богатите им 

клиенти, които искат да 
си спрат скъпите авто-
мобили точно пред рес-

торанта, недоволствали, 
че трябва да плащат та-
кава такса. 

Кметът Янакиев уточни, 
че въвеждането й е поис-
кано от същите тези хо-
телиери и ресторантьо-
ри. Съветниците се съгла-
сиха, че клиентите могат 
да паркират автомобили-
те си на паркинг и да оти-
дат пеша до заведенията. 
Идеята е в стария град 
да се ограничат до мак-
симум автомобилите за 
удобство на пешеходци-
те. За тази цел на паркин-
гът на Рибарския кей, на 
който може да се парки-
ра почасово, е организи-
рано и локално паркира-
не за созополчани. Така 
автомобилите на живее-
щите наоколо не задръст-
ват улиците. 

Тихомир Янакиев обяс-

ни, че в местността Меса-
рите се планира да бъде 
изграден цял транспор-
тен хъб – с автогара и  бу-
ферен паркинг. В момен-
та се решава проблемът с 
достъпа до парцела. 

И кметът, и съветници-
те изразиха недоволство 
от недостига на полицей-
ски патрули. „Тази година 
видях само един, веднъж. 
Ще напиша писмо до РПУ 
Созопол с искане за по-
вече полицаи по улиците 
на града. Миналата годи-
на имаше 30 пеши патру-
ли, а тази година са 18“, 
уточни Тихомир Янакиев. 
Той допълни, че общин-
ски служители, заедно 
с полицаи, от миналата 
седмица правят провер-
ки по нощните заведения 
за спазване на наредба-
та за шума.
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05 – 10 август – Международен фести-
вал за куклен и площаден театър „Ар-
лекино и Марионета“
Място: летен театър „Аполония“, в дво-
ра на Етнографски музей и Художестве-
на галерия
Вход: свободен 

11 август – 21:00 часа
Концерт на Лили Иванова
Място: летен театър „Аполония“
Вход: билети на касата пред летен театър

12 август – 19:00 часа
Детско шоу с Богдан Томов
Място: летен театър „Аполония“
Вход: свободен

12 август – 20:30 часа
„Пощенска кутия за приказки“ – европей-
ска година на младежта
Място: летен театър „Аполония“

13 август – 20:00 часа
Театрална постановка „Възгледите на 
един учител за силата на словото“ с Ка-
мен Донев
Място: летен театър „Аполония“ 
Вход: билети на касата пред летен театър

13 август – 17:30 часа
Куклен театър „Имало едно време“
Място: Етнографски музей
Вход: билети на касата в Етнографски музей

14 август – 20:30 часа 
Театрална постановка „Грамофонът“ с Ви-
ктор Калев
Място: летен театър „Аполония“
Вход: билети на касата пред летен теа-
тър 

14 август – 17:30 часа
Куклен театър „Имало едно време“
Място: Етнографски музей
Вход: билети на касата в Етнографски му-
зей

16 август – 20:30 часа
Концерт – спектакъл „Обич и песен“
Място : летен театър „Аполония“
Вход: билети на касата пред летен теа-
тър

17 август – 21 август
Трети етап - Арт Олимпиада „Хармония 
и сила“
Място : летен театър „Аполония“
Вход: свободен

20 август – 19:00 часа
Концерт на Национален фолклорен фес-
тивал „Перлита“
Място: летен театър „Аполония“ 
Вход: свободен

КуЛтуРЕН афИш 
5-20 авгуñт 2022 гîäèíа

Нов паркинг с капацитет 40 места ще бъде из-
граден на ул. „Люлин“, УПИ VI, кв. 52 по плана на 
гр. Созопол. Жителите в района от години имат 
проблем с паркирането, а администрацията е 
сигурна, че с изпълнението на този проект дви-
жението и паркирането в този участък ще бъде 
облекчено значително.

Предвижда се паркингът да се реши на две 
нива, като основният подход е от ул. „Люлин”, 
където са осигурени 29 паркоместа и втори под-
ход от обслужваща улица, на което ниво са пред-
видени места за 11 автомобила.

Разположеният на 980 кв. м паркинг ще разпо-
лага с две инвалидни места, както и с едно мяс-

то за паркиране на електрическо превозно сред-
ство, непосредствено до което ще бъде монти-
рана и зарядна станция. Проектът предвижда и 
цветарници с декоративна растителност.

Акцент на проекта ще бъде панорамна пло-
щадка, от която ще се разкрива невероятна 
гледка към морето и старата част на града. Тя 
ще бъде обезопасена с парапет и ще е със сво-
боден достъп за всички жители и гости на Со-
зопол, желаещи да се насладят на красотата 
на древния град.

Проектът е на стойност около 250 000 лв., а 
дейностите по него се планира да започнат след 
началото на октомври.

Нов паркинг разрешава проблема на 
жители на няколко улици в Созопол



Интервю на  
Дона МИТЕВА

- Весела, вие сте един-
ствената абитуриентка от 
Бургас, която ще получи 
Национална диплома за 
отличен успех. Церемони-
ята ще се състои на 18 ав-
густ в София. Как приехте 
тази новина?  

- Когато ми съобщиха, че 
съм наградена с Национал-
на диплома, много се зарад-
вах и веднага споделих нови-
ната със семейството и при-
ятелите си. Гордея се с това 
свое постижение и съм из-
ключително щастлива, че за-
върших средното си образо-
вание с такъв успех. 

- Какво се крие зад тази 
диплома, е по-съществе-
ният въпрос…

- Много труд и постоян-
ство, разбира се. Няма ле-
сен път към успеха, но спо-
ред мен, е много важно чо-
век да бъде амбициозен, да 
си поставя цели и да се стре-
ми към тях. Винаги съм под-
хождала отговорно към по-
ставените ми задачи и това 

ми помогна да постигам от-
лични резултати. Освен упо-
ритост и работа обаче зад 
тази диплома се крие и под-
крепа - както от страна на 
семейството и приятелите 
ми, така и от страна на учи-
телите ми.

- Смятат ли ви за зу-
брачка?

- Не, не бих казала. Не съм 
усещала по-особено отноше-
ние към себе си от страна на 
другите. 

- Математическата гимна-
зия - как я избрахте за свое 
учебно заведение? Защо не 
Немска, Английска…

- Започнах да уча в матема-
тическата гимназия още в 5. 
клас и когато дойде време за 
кандидатстване две години 
по-късно, знаех, че искам да 
продължа да уча там. Харе-
са ми средата, в която попад-
нах, както и учителите. Ис-
кам да благодаря на класна-
та ми г-жа Петя Димова, коя-
то вървеше редом с мен през 

последните 8 години. Освен 
това, още оттогава очаквах, 
че ще продължа да уча нещо, 
свързано с математика, и в 
това отношение гимназията 
ме подготви отлично. След 
като вече завърших, се уве-
рих, че това е бил правилни-
ят избор за мен, защото гим-
назията ми даде възможност 
да развия интересите си и да 
избера посоката, в която да 
продължа.

- Разкажете, моля, за 
семейството си. Има ли 
и други математици в 
рода?

- Да, баща ми и сестра ми 
също са завършили бурга-
ската математическа гимна-
зия с отличен успех, а майка 
ми работи в сферата на сче-
товодството. Вероятно зара-
ди тях и аз проявих интерес 
към математиката.

- Приета сте да учите в 
Айндховен, Нидерландия 
– университетът ли Ви из-
бра, или Вие него?

- По малко и от двете. Още 
докато проучвах възможни-
те варианти за висше обра-
зование, избрах Техническия 

университет в Айндховен, 
който е един от най-престиж-
ните университети за техни-
чески специалности в Нидер-
ландия. Процесът на канди-
датстване включваше някол-
ко теста по математика и ло-
гическо мислене, поради го-
лемия брой кандидати. Тъй 
като бях приета на база на 
резултатите от тях, може да 
се каже, че и самият универ-
ситет избра мен.

- Какви специалности 
ще учите? 

- Избрах да уча Компютър-
ни науки и инженерство, като 
най-интересна ми е сферата 
на изкуствения интелект. Ха-
ресва ми, че програмата в 
университета включва мно-
го групови проекти и срещи 
с представители на различ-
ни компании.

- Близки и приятели как 
реагират на избора на уни-
верситет и специалност?

- Подкрепят ме и смятат, 
че ще се справя с високите 

изисквания на университета. 
Мисля, че изборът ми на спе-
циалност не ги изненада, за-
щото знаеха, че тази сфера 
ми е интересна.

- Битово уредихте ли си 
пребиваването в Нидер-
ландия?

- Да, най-важните неща 
вече са уредени. Останаха 
само няколко последни стъп-
ки, които ще изпълня след 
пристигането си там.

- След образованието в 
чужбина – обратно в Бъл-
гария ли? Или …

- Мислила съм по въпро-
са, но все още нямам то-
чен отговор. Ще видя какви 
възможности ще се открият 
пред мен с течение на време-
то и ще преценя как да про-
дължа напред. Но със сигур-
ност не съм зачеркнала връ-
щането в България като въз-
можен вариант.

- Имате ли хоби - изоб-
що с какво се занимавате в 
свободното си време?

- Обичам да прекарвам 
свободното си време с при-
ятелите и семейството си. 
Харесва ми да излизаме на-
вън и да се разхождаме из 
града, особено сега, когато 
времето е хубаво. А когато 
съм сама, обичам да чета и 
да свиря на пиано.

- И понеже стана дума за 
свободно време – докато 
учехте в Математическата, 
имаше ли такова? Мит ли е 
ширещото се мнение, че в 
това училище натоварва-
нето е огромно и едва ли 
не се учи денонощно.

- Въпреки многото време, 
отделено за учене, на мен 
ми оставаше и достатъчно 
свободно време за почивка, 
хобита и срещи с приятели. 
Всички бяхме подложени на 
еднакво натоварване, но на 
всекиго му трябва различ-
но време да разбере и нау-
чи материала, както и всеки 
разпределя времето си по 
различен начин. Натовар-

ването е нормално за една 
гимназия с такъв престиж и 
мисля, че с редовно учене и 
концентрация има време за 
всичко. 

- Ако сега трябва да из-
бирате училище за сред-
ното си образование – кое 
ще е…

- Отново бих избрала Ма-
тематическата гимназия в 
Бургас. Годините, които пре-
карах там, бяха прекрасни, 
изпълнени с много забавле-
ния и щастливи мигове. 

- Кой е най-яркият спо-
мен, който ще запази-
те за цял живот от бурга-
ската математическа гим-
назия?

- През годините имаше 
много забавни моменти, ко-
ито ще запомня, но най-ярък 
е споменът за дипломиране-
то. Всички бяхме много ус-
михнати и развълнувани офи-
циално да завършим гимна-
зията и да се насладим на 
лятото. Беше прекрасен за-

вършек на този етап от жи-
вота ни. 

- Какво бихте казали 
на всички ученици, кои-
то сега започват да учат 
в гимназиите? Струва ли 
си да се полагат сериозни 
усилия, или всичко може 
да е безкраен купон – от-
съствия, преписване и на-
края тя, дипломата, сама 
ще дойде…

- В началото дипломиране-
то изглежда много далечно, 
но времето наистина отми-
нава бързо. Затова на всич-
ки, които сега влизат в гим-
назия, пожелавам да се на-
сладят на всеки момент. Ста-
райте се и полагайте усилия, 
защото успехите носят голя-
мо удовлетворение, незави-
симо в коя сфера са. А пък 
време има за всичко – как-
то за работа, така и за купо-
ни и забавления. В края ди-
пломата ще дойде, но по-ва-
жното е вие да сте доволни 
от постигнатото.

Със заповед на министъра на образованието и 
науката академик Николай Денков 25 зрелостни-
ци от цялата страна, от випуск 2021/2022 година, 
ще бъдат удостоени с почетно отличие на МОН "На-
ционална диплома". Церемонията по връчването 
ще се проведе в сградата на МОН, фоайе "Ротон-
да", на 18 август, от 13.00 часа.

Това отличие се дава за отличен успех (6.00) 
по всички учебни предмети, вписани в диплома-
та за средно образование и за изявени способ-
ности в областта на науките, технологиите, изку-
ствата и спорта.

По един отличник има от областите Благоевград, 
Бургас, Враца, Габрово, Кърджали, Монтана, Ста-
ра Загора и Шумен. По двама са от Варна, Велико 
Търново, Пловдив, Сливен. 9 са от София - град. 
Любопитно е името на едно от момичетата от Со-
фия - град Чая Бележкова и тя завършва Амери-
канския колеж. 15 от децата са от математически 
гимназии. Бургаската гордост се казва Весела Пен-
чева Петкова и също завърши ППМГ „Акад. Нико-
ла Обрешков“ – Бургас.
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Събеседник

Весела Пенчева Петкова:

Няма лесен път към успеха,  
важно е човек да бъде амбициозен

ПОКАНА

ОТ ЛИКВИДАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ЗКПУ „ЗЛАТЕН КЛАС”-  
В ЛИКВИДАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЯЛОВ КАПИТАЛ  

И ДИВИДЕНТИ 
Адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул.Пирин №5

Каним всички член-кооператори да получат лично дяловия си ка-
питал и дивидентите от 26.07.2022г  на всяко четно число във вре-
мето от 10.00ч.–15.00ч.  до 1.12.2022г. съгласно взети решения 
от общо събрание на 26.03.2022 г. или да заявят банкова сметка 
на e-mail: zlaten.klas@abv.bg.

Получаването на дяловия капитал и дивидентите ще се изплащат 
при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки отсто-
яние на 2.5 м един от друг на кооператорите. Носенето на предпаз-
ни маски е задължително. 

От Ликвидационния съвет

СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на всички членове 

на клуб "Свети Николай Чудотворец" - гр. Бургас

Управителният съвет на СНЦ "ПК "Свети Николай Чудотворец" - 
гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. 
"Лазур" бл. 89, вх. Б - партер на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик-
ва редовно общо събрание на членовете на 05.09.2022 г. от 10:00 
часа в помещението на Сдружението в гр. Бургас, ж.к. "Лазур"  
бл. 89, вх. Б - партер, при следния 

ДНЕВЕН РЕД
1. Годишен отчет за 2021 г.
Докладва Стоянка Николова - председател на ПК.

2. Финансов отчет.

3. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе в същия ден от 

11:00 ч. по реда на чл. 27 от ЗЮЛНЦ.



Силвия ШАТЪРОВА

Харизматичните Дани 
Илиева и Емин Ал-
Джунейд обраха всич-
ки големи награди на 
тазгодишното издание 
на „Бургас и морето“ с 
песента „Не те забра-
вям“, която е тяхна де-
бютна. Песента е по му-
зика и аранжимент на 
Ефтим Чакъров и текст на 
Красимир Трифонов, а те 
се превърнаха във фено-
мен на 39-ото издание, 
плениха жури, онлайн 
слушатели, а текстът спе-
чели и жури, и аудитория 
на „Черноморски фар“, 
който даде наградата за 
стих на песен точно на 
тази творба.

Поетът  Красимир 
Трифонов бе отличен с 
приза на изданието. 

От 2014 година вест-
никът връчва ежегодно 
тази награда като медия, 
която над век пази тради-
циите на доброто слово и 
на чиито страници са се 
изявявали автори и поети 
като Недялко Йорданов, 
Христо Фотев, Петя 
Дубарова, Радой Ралин, 
Димитър Подвързачов.

Още повече,  точ-
но на страниците на 
„Черноморски фар“ от 
1973 година неизменно 
присъства национални-
ят конкурс за песен пър-
во като „Бургас, морето и 
неговите трудови хора“ и 
след това, от 1996 година, 
като „Бургас и морето“.

През годините сме на-
граждавали утвърдени, 
млади автори и все с по-
желанието песните им да 
се запеят и да зазвучат 
в ефир, а не да останат 

само на конкурсна-

та вечер.
Тази година изборът 

никак не беше лек, за-
щото това издание бе 
едно от тези с най-сил-
на селекция. Впечатлиха 
ни песните, които заслу-
жено взеха първите три 
места на журито, както и 
още две песни, изпълне-
ни от Жана Бергендорф 
и дуета Християна Лоизу 
и Дани Леван.

Допитахме се до ау-
дитория и до вътрешно 
жури, сред което и мина-
логодишни носители на 
тази награда и така из-
брахме песента по стих 
на Красимир Трифонов. 
В нея метафорите и сим-
воликата са наистина от-
крояващи се, а и е тема-
тична, свързана е с мо-
рето.

Двамата сладури оча-
роваха публика и жури. 
Още след като стъпи-
ха на сцената, те успяха 
да отвеят силната конку-
ренция като утвърдени-
те Богдан Томов, Жана 
Бергендорф, Християна 
Лоизу, „Фанданго“. 

16-годишната Дани 
Илиева от Карлово и 
20-годишният Емин Ал-
Джунейд бяха велико-
лепни, са еднозначни-
те реакции на жури-
то, публиката и потре-
бителите в социалните 
мрежи и редакцията на 
„Черноморски фар“.

И двамата са непозна-
ти за широката общест-
веност, но загатват, че 
ги очаква страхотно бъ-
деще, категорични са му-
зикалните експерти. 

Наградата на екипа 
на песента бе връчена 
от композитора Стефан 

Диомов, който заяви от 
сцената, че е доволен 
за бъдещето на фести-
вала.

„Невероятен успех“, 
коментира в профила 
си във Фейсбук майката 
на Дани Илиева - Анита 
Илиева, музикален пе-
дагог, основател и ръко-
водител на музикалната 
школа „Карловойс“.

„Колко вълнение и бу-
рни емоции споделих-
ме заедно. Колко много 
хора показаха подкре-
па, обич и приятелство 

към младежите. Колко 
добри думи от познати и 
непознати чухме“, споде-
ли още майката на побе-
дителката.

„И като родител, и като 
учител искрено и дълбо-
ко благодаря на всич-
ки, които бяха до Дани и 
Емо по пътя на сбъдване 
на тяхната мечта, но дъл-
боката ми признателност 
отправям към Ефтим 
Чакъров, който повери 
тази красива песен на 
талантливите младежи. 
Това е пътят. Благодаря 
отново на всички за под-
крепата и за вярата в 
Дани и Емин“, сподели 
още Анита Илиева.

Много сме доволни, че 
точно тези млади хари-

зматични хора обраха 
повечето награди - дует-
ът Дани Илиева и Емин 
Ал-Джунейд. Те показа-
ха поведение на сцена, 
талант и бяха истински 
щастливи, и дано този 
конкурс им даде летящ 
старт в кариерата им за-
напред. 

Харесва ни, че идва 
ново поколение, което 
дава заявка за нов път в 
конкурса, е мнението на 
екипа на „Черноморски 
фар“.

Вторият дует, който из-
гря на „Бургас и морето“, 
е Дишо и Иван с тяхната 
авторска песен „Преди 
много луни“. Тя спечели 
третото място на жури-
то и тази на публиката в 

залата. Преди конкурса 
пред „Черноморски фар“ 
авторът на текста Иван 
сподели, че носталгия-
та е основен виновник 
за написването на те-
кста на красивата бала-
да. Песента „Преди мно-
го луни“ възпява споме-
ните на автора от детски-

те и юношеските години 
в Бургас. Иван Гогов ко-
ментира пред наш ре-
портер, че макар и да е 
песен за Бургас, тя не 
е писана специално за 
„Бургас и морето“.

„Цялото това усеща-
не за безвремие, когато 
бяхме деца. Знаете как-

С це
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4 Младите и харизматични Дани Илиева и Емин Ал-
Джунейд се превърнаха във феномен. Песента, изпълнена 
от тях - „Не те забравям“, обра повечето призове 

4 Публиката в залата заложи на бургаското - Дишо и Иван 
с баладата им „Преди много луни“

4 Кой е фаворитът на „Черноморски фар“ за текст на песен 

наградените:

1. Дани Илиева и Емин Ал-Джунейд - „Не те забра-

вям“ (музика: Ефтим Чакъров; аранжимент: Ефтим 

Чакъров; текст: Красимир Трифонов) 

2. Владо Димов - „Звездите в нас“ (музика: Владо 

Димов; аранжимент: Светослав Лобошки; текст: 

Емилиана Стоименова)

3. Дишо и Иван „Преди много луни“ (музика: Иван 

Гогов; аранжимент: Иван Гогов и Деан Вълев; текст: 

Иван Гогов)

Кои са те?

Дани илиева пее от 7-годишна и има отличия 
от вокални надпревари в страната. 16 от призо-
вете в богатата си колекция от награди тийней-
джърката печели миналата година, участвайки 
на повече от 30 концертни и конкурсни сцени. 
Родена е в Карлово и е дъщеря Анита Илиева 
– вокален педагог и основател на Музикална 
школа „Карловойс“ и на Националния кон-
курс „Песенна палитра“. Бащата на Дани е ди-
ригент на Военния духов оркестър в Карлово. 
Дани Илиева е победител в конкурсите „Път 
към славата“ в София, „Петнадесет лалета“ в 
Хисаря, „Звукът на времето“ във Велико Търново, 
„Коледна звезда“ в Тутракан, „Родолюбие“ в 
Панагюрище, „Вярвай, искай, можеш“ в Банкя. 
Обича да свири на пиано, да кулинарства и да 
снима видеа за свой youtube канал.

Емин Ал-Джунейд е възпитаник на „Артцентър 
Стринджендо“ с преподавател Емил Струнджев. 
Студент е първа година в Creative Business; HU 
University of Applied Sciences - Утрехт, Холандия. 
Емин е един от малкото пеещи спортисти, който 
покорява музикалните върхове. Има отличия от 
национални и международни конкурси, сред ко-
ито: „Славься, отечество“ – Москва, Русия 2018 
– Гран При, Bravissimo Fest – Николаев, Украйна 
2019 – Гран При, „Песенна палитра“ – Карлово, 
България 2020 – Гран При и първо място в Малта 
тази година на Golden Voice.

Кой е Красимир Трифонов?

Красимир Трифонов е роден в Шумен, къде-
то живее и сега. Завършил е Шуменския уни-
верситет „Константин Преславски”, специал-
ност „Българска филология”. Автор е на стихо-
сбирките „Прочети ме, любов”, „Време за оби-
чане”, „Лунна жена”, „Заспивай с мен” и „Ако те 
има, любов”, които сам финансира и отпечатва в 
Izdavam.com. Негови стихове са включени в ал-
манах „Поезия-2010“ на издателство „Буквите” 
и „С море в сърцето” - Царево 2015 г. Стиховете 
му имат аудитория в над 20 групи за поезия в со-
циалните мрежи, където поддържа и своята ав-
торска страница „Прочети ме, любов”.

Радостта на победителите

Публиката доказа, че обича този конкурс - коментиран, желан и чакан 
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во беше докато растя-
хме. Морската градина, 
Моста, „дупките“ до така 
наречената Руска кни-
жарница. Тогава няма-
ше телефони, нямаше ин-
тернет. Уговаряхме се за 
срещи. Общо взето тези 
времена никога няма да 
се върнат, никога няма да 
е същото и в един такъв 
момент на носталгия ду-
мите излязоха още пре-
ди музиката“, обясни той 
и допълни, че песента, в 
която няма бас и бара-
бани, а основно китара 
и пиано, привлича вся-
каква аудитория. И това 
го доказа публиката, ко-
ято ги награди.

През лятото двамата 
работят в заведение в 
Созопол.

За втора поред-
на година фондация 
"Благотворителност и ми-
лосърдие" връчи награ-
да на името на Пламен 
Ставрев. Тази година 
отличието е за Дишо 
и Иван, които получи-

ха статуетка и парична 
града в размер на 1000 
лева. Фондацията отли-
чи с грамота и парична 
награда и Богдан Томов, 
който изпя "Текила за 
сам" – музика Илиана 
Атанасова и Александър 
Табаков, аранжимент 
Илиана Атанасова и 
Александър Табаков, 
текст Иван Тенев.

Второто място отиде 
при песента „Звездите в 
нас“, музика на Светослав 
Лобошки, текст Емилиана 
Стоименова, изпълнена 
от Владо Димов.

Журито тази година 
бе в състав: певица-
та Тони Димитрова, пи-
сателят Ваньо Вълчев, 
зам.-кметът по „Култура, 
спорт и туризъм“ Диана 
Саватева, композито-
рът и носител на пър-
ва награда на „Бургас 
и морето“ през 2021 г. 
Петър Алексиев, певецът 
Веселин Маринов, ди-
ректорът на БТА Кирил 
Вълчев.

конкурса „Бургас и морето 2022“ 

Огромният брой публикации в престижни медии, хи-
лядите реакции в родните градове, телефонните обаж-
дания от цялата страна и чужбина. Признание, уваже-
ние, любов, завист дори. Всички вие от "Бургас и море-
то" като в приказките превърнахте за една нощ непозна-
ти имена в най-обсъжданите изпълнители в България. 
Осмислихте труда на толкова хора, като дадохте шанс 
двама младежи да започнат пътя си на професионал-
ни певци от тази сцена. През техните греещи очи на-
пълнихте сърцата на всички нас: поети, композитори, 
педагози, актьори, родители и просто слушатели. Не 
знаете колко големи имена от педагози и музиканти се 
обадиха да ми кажат, че това е пробив. Поздравявам 
ви за смелостта да рискувате с млади изпълнители и 
ви желая здраве и сила да продължавате, както сте 
го правили вече 39 години. И една лястовица може да 
доведе пролетта, ако тя има голямото добро сърце на 
Тони Димитрова.

Композиторът Ефтим Чакъров, автор на песента победител:

Ще ми трябва време  
да оценя всичко, което 
екипът ни получи  
с тази награда

Кметът Димитър николов: 

„Конкурсът „Бургас и морето“ е претърпял различни трансформа-

ции през годините, но благодарение на него Бургас има специфичен 

артистичен дух. Ние като община, въпреки трудностите, въпреки кри-

зите, правим всички необходимо да го запазим. „Бургас и морето“ е 

част от самочувствието на бургазлии. Искам да благодаря на уважа-

емото неподкупно жури, на всички текстописци, на всички изпълни-

тели. Благодаря и на прекрасната бургаска публика, благодарение 

на която този конкурс съществува“ . Владо Димов изпълнява „Звездите в нас“ - песен-
та получи второ място на журито

Наградата на "Черноморски фар" отиде при ..."Не те забравям"

Поетът Красимир Трифонов получи наградата от главния редактор на изданието Силвия Шатърова (вто-
ра отдясно)

Дишо и Иван-вторият дует, който впечатли жури и публика, но омагьоса по-
вече зрителите в Летния театър с баладата си „Преди много луни“
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45 каратеки на сенсей Гергана Апосто-
лова - Костова от СКК „Киокушин Спи-
рит“ Бургас посетиха спортната база на 
„Аквалайф“ в Кранево, където се прове-
де XIX традиционен български семинар 
по киокушин карате.

В лагера, който се проведе под инструк-
тажа на директора на Международния 
отдел на ИКО – шихан Кацухито Горай – 
7-ми дан, взеха участие общо около 200 
членове на ИКО от България, Франция, 
Румъния, Турция и Иран.

Шихан Горай, който бе по покана на 

председателя на БКА – ИКО България - 
световния шампион шихан Емил Костов, 
проведе двуразови тренировки, като ак-
центира на техники, нововъведени в ка-
тите, които каратеките практикуваха под 
формата на идо-гейко, ката и кумите - 
идо гейко.

По време на семинара шихан Горай 
проведе съдийски семинар, включващ 
изпит за съдии, както и изпити до 4-ти 
дан включително, в които бургаските ка-
ратеки постигнаха положителни резул-
тати.

Наши каратеки посетиха 
семинар в Кранево

Чф

Бербо дойде за представянето на отбора 
на „Черноморец“ за новия сезон

ФУтБОЛ

Георги рУСинОВ

Бургаският футболен клуб 
„Черноморец“ изигра по-
следната си контрола от 
предсезонната подготовка. 
На стадион „Черноморец“ 
бургазлии завършиха на-
равно 1:1 с отбора на „За-
горец“ (Нова Загора). 

Головете паднаха още в 
първото полувреме. Гости-
те поведоха в 37-та минута 
след центриране от корнер, 
което Пламен Тенев засе-
че с глава за 0:1. 

„Акулите“ успяха да израв-
нят в последната минута на 
полувремето, когато Милен 
Танев прати топката във 

вратата на новозагорци при 
изпълнение на фал. 1:1.

Бургазлии имаха шанса 
да направят пълен обрат 
през второто полувреме, но 
топката срещна гредата 
след удар на Нуретин Пюс-
кюлю. Антон Узунов пък по-
лучи два жълти картона и 
бе отстранен от игра. Тук 
обаче старши треньорът на 
„Загорец“ Мирослав Мин-
дев постъпи изключително 
спортсменски и извади 
свой футболист, тъй като за 
бургазлии вече нямаше кой 
да влезе в игра. 

Интересен бе фактът, че 
срещата привлече на три-
буните много известни фут-

болни личности у нас. Най-
голям интерес предизвика 
появата на кандидата за 
президент на БФС – Дими-
тър Бербатов. Той получи 
фланелка, подарък от „аку-
лите“. Сред зрителите бяха 
още и футболният агент Ни-
колай Жейнов, треньорът 
Диян Петков, селекционе-
рът на България U21 и бивш 
наставник на „Черноморец“ 
Ангел Стойков, както и тре-
ньорът легенда в Бургас Ди-
митър Димитров – Херо. 

Този мач послужи и за 
официалното представяне 
на отбора на „Черноморец“ 
за новия сезон в Трета ли-
га – Югоизток. 

„Черноморски фар“

Ватерполистите на „Черно-
морец“ спечелиха междуна-
родния турнир за „Купа Бур-
гас“. В ХV издание на надпре-
варата място в призовата 
тройка намери и отборът на 
„Нептун“ - Бургас. На второ 
място се класира съставът на 
„Черно море“ - Варна.

В подреждането следват 
„Аджария“ - Батуми и „Флора“ 
- Бургас, съставен от по-мал-
ки на възраст състезатели от 
клуба домакин. Вторият тим на 
„Черноморец“ бе сформиран 
буквално в последния момент, 
след като часове преди стар-
та на турнира участие отказа 
ЦСКА.

Носителите на „Купа Бур-
гас“ записаха три победи в 
надпреварата, която беше за 
юноши, родени 2006/2007 г. По 
лоша „традиция“ в първия мач 
домакините играха под напре-
жение и в резултат на слаба-
та си игра отстъпиха с 9:11 
пред сборния отбор на „Аджа-
рия“ - Батуми.

Съвсем друг облик обаче по-
казаха момчетата на треньо-
ра Петър Йонов в останалите 
срещи. Отборът демонстрира 
пълния си капацитет и заслу-

жено триумфира с Купата.
Другият бургаски предста-

вител, „Нептун“, тръгна с две 
победи. Най-авторитетната бе-
ше срещу гостите от „Аджа-
рия“ с 15:7. Последвалите две 
загуби обаче отредиха на мом-
четата третото място.

Голмайстор на традицион-
ния за града ни турнир стана 
състезателят на „Черно море“ 
Веселин Ганев. Приза за най-
добър вратар заслужи стоже-
рът на тима от Грузия – Реваз 
Сурманиодзе. За MVP бе обя-
вен Ярослав Георгиев от „Неп-
тун“.

Купите и индивидуалните 
награди бяха връчени от гене-
ралния директор на БФВТ Ни-
кола Нанов. Делегат на турни-
ра бе известният специалист 
във водната топка – сърбинът 
Живислав Живанович, според 
когото съдийството е било 
перфектно.

„Удовлетворени сме, че та-
зи година турнирът се състоя. 
Отказът на ЦСКА в последния 
момент даде шанс на втория 
ни отбор да играе. Срещу сил-
ните съперници нашите състе-
затели се представиха достой-
но. Целта на турнира е най-до-
брият да спечели Купата. Та-
зи година имахме шанс и след 

като в края се получи върте-
лежка – се класирахме пър-
ви“, каза Петър Йонов.

От създаването на надпре-
варата това е общо шести тро-
фей във витрината на „Черно-
морец”. Клубът има още сре-
бро, три бронза и едно четвър-
то място, спечелени през го-
дините. На последния турнир 
през 2019 г. „Купа Бургас“ от-
ново стана притежание на бур-
газлии. Заради ситуацията с 
Ковид-19 през 2020 и 2021 г. 
международното състезание 
не се състоя.

Турнирът „Купа Бургас“ е 
част от спортните програми на 
БФ Водна топка и Община 
Бургас.

Резултати:
Флора – Нептун 1:11; Бату-

ми – Черноморец 11:9; Нептун 
– Батуми 15:7; Черно море – 
Флора 13:4; Батуми – Черно 
море 7:18; Черноморец – Неп-
тун 13:6; Черно море – Черно-
морец 7:8; Флора – Батуми 
5:13; Черноморец – Флора 
13:7; Нептун – Черно море 
10:15.

Класиране международен 
турнир „Купа Бургас“:

1. Черноморец; 2. Черно мо-
ре; 3. Нептун; 4. Аджария Ба-
туми; 5. Флора Бургас.

„Черноморски фар“

Единадесети традиционен 
турнир по конен спорт „Купа 
Бургас 2022“ ще се проведе 
през първата половина на ав-
густ. Това е най-мащабният 
комплекс от конни състеза-
ния в страната, единственият 
турнир, който има включени 
в програмата си нощни пар-
кури. Той е два пъти по-про-
дължителен от държавните 
първенства, балканиадите и 
състезанията за световната 
купа. В дните от 6 до 13 август 
(включително) на конната ба-
за на парк „Езеро“ ще се със-
тезават над осемдесет езда-
чи от цялата страна и над сто 
и тридесет коня. Турнирът 
„Купа Бургас 2022“ се органи-
зира от Община Бургас, Бъл-
гарската федерация по конен 
спорт, съвместно с клуб по 
конен спорт „Кан Крум“ - Бур-
гас.

Във всички дни на провеж-
дане на състезанията програ-
мата е разпределена на два 
етапа - сутрин от 9.30 до 12.30 
часа, и следобед от 17.30 ча-
са до приключване на послед-
ния състезателен етап. Поне-
делник, сряда, четвъртък и пе-
тък (8, 9, 10 и 11 август) са по-
чивни дни за състезателите. 
Тренировките на всички със-
тезателни коне ще се прове-
дат в тези дни, които са ат-
рактивни за публиката. Тре-

нировъчен нощен паркур ще 
се проведе на 9 август след 
17.30 часа.

Венецът на състезанията - 
„Купа Бургас 2022“ е на 12 и 
13 август (петък и събота). В 
тези дни е планирано от 9.30 
часа до обяд да се състеза-
ват деца с Райдър пони, деца 
с коне, като паркурът е с пре-
пятствие до 110 см. След 17.30 
часа в двата дни от състеза-
нията стартира най-атрактив-
ната част. В състезанията по 
прескачане с напредване на 
деня паркурите ще стават все 
по-сложни и интересни, висо-
чината на препятствията ще 
нараства. Един от най-атрак-
тивните паркури е Jump&Drive, 
който е планиран непосред-
ствено преди паркура, опре-
делящ носителя на „Купа Бур-
гас 2022“. В този паркур ще 
се състезават щафетно авто-

мобилисти и ездачи, като по-
ловината от ездачите се оч-
аква да бъдат децата на ав-
томобилистите.

Всички любители на конния 
спорт, жители и гости на Бур-
гас може да се потопят в ма-
гията на този прекрасен 
спорт и да заповядат на Кон-
на база - Парк „Езеро“, Бур-
гас и да станат част от състе-
занията.

За доброто настроение на 
всички гости и зрители, Об-
щина Бургас е организирала 
през двата състезателни дни 
кратка програма с участието 
на местни спортни клубове. 
За първи път турнирът по ко-
нен спорт „Купа Бургас 2022“ 
ще има и социална инициати-
ва, свързана с децата от ЦДГ 
„Надежда“ , като се предос-
тавя възможността за разход-
ка с пони.

ВОДна тОПКа

„Купа Бургас“ отново е 
притежание на бургазлии

Конна база – Бургас ще 
бъде домакин на турнир

Момчетата на Георги Чиликов завършиха 
1:1 в контрола със „Загорец“
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ОБЩИНА РУЕН

ОБЯВЯВА:

Открита тръжна процедура за провеждане на 
публичен  търг  с явно наддаване за продажба на  
следния недвижим имот – частна общинска соб-
ственост, а именно:

             Урегулиран поземлен имот XХХVI, кв.30 по 
регулационния план на  с.Вресово, с площ от 223,60 
кв.м., актуван с АОС №7000/06.04.2022 г. при след-
ните граници на имота: XХХV, XХХIV  и улица.

Начална тръжна цена – 2012,00 (две хиляди  и 
дванадесет лева) лв без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 520,50 
(петстотин и двадесет лева и петдесет стотинки) 
лв.

Спечелилият търга да заплати окончателно дос-
тигнатата цена в търга, дължимите данъци и режий-
ни разноски в касата на Общината или по банков 
път в срок, определен в заповедта по чл. 57, ал.1 
от НПУРОИ .

Внесеният депозит за участие да се прихване от 
достигнатата крайна цена в търга.

Определям депозит в размер на 30% от начал-
ната тръжна цена за имота предмет на търга рав-
няващ се на 603, 60 (шестстотин и три лева и 
шестдесет стотинки)лв., който се внася в касата 
на Общината или по банков път по сметка 
BG72BUIN95613300506178, банков код: BUINBGSF 

към Алианц Банк България АД до 16.00 ч. на 
18.08.2022 г.

Определям дата на провеждане на търга – 
19.08.2022 г. от 10.00 ч. в ст. № 22 в администра-
тивната сграда на Община Руен. 

Определям срок за подаване на заявления за 
участие - до 16ч. на 18.08.2022 г. в администра-
тивната сграда на Община Руен. 

 Оглед на имота да се извършва от до 18.08.2022 
г. включително след подаване на молба до кмета 
на Общината.

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

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

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

физически лица;
 6. Копие от квитанция за внесен депозит;
 7. Декларация за предоставяне на лични данни;
 8. Пълномощно с нотариална заверка, кога-

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

05944/6233- вътр. 122

ИСМАИЛ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

ОБЯВА

Открита тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
аренда на следният земеделски имот от общински поземлен фонд – частна общинска собственост, а 
именно:

№ Населено място Имот местност Площ дка НТП Категория АОС
1 Билка 04056.320.3 Кирезлик 1,993 Нива 5 3378

ІІ. Определям средните задължителни параметри за провеждане на търговете:
1. Дата, час, начална тръжна цена и размер на депозит за участие

№ Населено 
място

Имот Дата на 
провеждане 

Час на 
провеждане 

Начална тръжна 
арендна цена за 

1 СГ (лв)

Депозит за участие 
в насрочения търг 
(30 % от начална 

тръжна цена)
1 Билка 04056.320.3 26.08.2022 9.00 23,92 7,17

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-595/3.8.2022 г. 

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.980 по КККР на гр. Царево,  с площ от 350 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

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

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 19.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

22.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2345 лева -10 % от началната тръжна цена,  
вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 19.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-23.8.2022г. , час-10,00 ча-
са, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-597/3.8.2022 г.

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.999 по КККР на гр. Царево,  с площ от 395 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

Начална тръжна цена – 26465 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 19.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

22.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2646,50 лева -10 % от началната тръжна це-
на,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 19.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-23.8.2022г. , час-10,30 ча-
са, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-594/3.8.2022 г. 

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.505.981 по КККР на гр. Царево,  с площ от 316 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

  Начална тръжна цена – 21172 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 19.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

22.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2117,20 лева -10 % от началната тръжна це-
на,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 19.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-23.8.2022г. , час-10,15 ча-
са, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО

ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-596/3.8.2022 г. 

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, а именно: ПИ 
№48619.501.265 по КККР на гр. Царево,  с площ от 727 кв.м., с 
трайно предназначение-урбанизирана.

  Начална тръжна цена – 57433 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

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

то на Община Царево до 15,00 ч. на 19.8.2022г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. На 

22.8.2022г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

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

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -5743,30 лева -10 % от началната тръжна це-
на,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 19.8.2022г.

 Дата на отваряне на предложенията-23.8.2022г. , час-10,45 ча-
са, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общин-
ска администрация Царево.-

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

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

       
  

                                                                         

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

3. Срок за създаване на насаждения за всички имоти 
- 4 ( четири ) стопански години, считано от датата на 
сключване на договора 

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

5. Определеният  депозит в размер на 30% от 
началната тръжна цена за имота, предмет на търга се 
внася в касата на Общината или по банков път по сметка 
BG72BUIN95613300506178, банков код: BUINBGSF  към 
Алианц Банк България АД до 16.00 ч. на 25.08.2022 г.

6. Насроченият търг да бъде проведен от нарочна 
назначена комисия в стая № 22 на Общинска 
администрация.

7. Срок за подаване на заявления за участие - до 16 
ч. на 25.08.2022 г. в административната сграда на 
Община Руен. 

8.Оглед на имота може да бъде извършен до 

25.08.2022 г. включително след подаване на молба до 
кмета на Общината.

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

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

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

физически лица;
    6. Копие от квитанция за внесен депозит;
 7. Декларация за предоставяне на лични данни;
 8. Пълномощно с нотариална заверка, когато се 

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

05944/6233- вътр. 122

ИСМАИЛ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН за РЕКЛаМа 056 82 54 35, 0878 424 698



С разнообразни, жизнера-
достни, интересни и с внима-
ние към всеки детайл събития 
Несебър ще отбележи своя 
празник на 15 август - Успе-
ние на Пресвета Богороди-
ца. Денят на Божията майка 
се чества с особена почит и 
уважение в града на ЮНЕСКО 
и неслучайно първата проява 
на 14 август е вечерно бого-
служение в храм „Св. Успение 
Богородично”, последвано от 
литийно шествие с иконата на 
Дева Мария по улиците на жи-
вописния полуостров.

Във вечерните часове на 
същия ден акцент в програ-
мата е концертът на Братя 
Аргирови, организиран спе-
циално за гражданите на 
Несебър. От няколко годи-
ни насам, по идея на кмета 
Николай Димитров, на този 
концерт се представят специ-
ално подготвени филми-порт-
рети на граждани, които с тру-
да и успеха си през годините 
са прославили Несебър из-
вън неговите предели или са 
допринесли за добруването 
на съгражданите си.

Празничният 15 август за-
почва от църковния храм „Св. 
Успение Богородично” с тър-
жествена света литургия и 
продължава на крепостните 
стени с издигане на нацио-
налния флаг. В следобедните 
часове най-малките жители и 

гости на Несебър ще се заба-
вляват щуро в Южния парк на 
детски празник с цирк „Бал-
кански“, организиран специ-
ално за тях.

Комплимент към всички, 
решили да празнуват с ритъ-
ма на хилядолетния град, ще 
са вечерните събития на пл. 
„Жулиета Шишманова“ (Нов 
град), амфитеатър „Жана Чим-
булева“ и крепостните стени 
(Стар град). Публиката ще има 
възможност да се наслади на 
вдъхновяващите концерти и 
изпълнения на артисти, докос-
ващи сетивата и душата - Трио 
VIVA, Николина Чакърдъко-
ва и Неврокопски танцов ан-
самбъл, Квартет „Белканто“, 
Свет Радославов и Владимир 
Ампов - Графа.

Кулминация на 15 август ще 
са визуалните ефекти, сътво-
рени от атрактивно дрон-шоу 
с цветни 3D фигури в небето 
над Несебър, светлинно шоу и 
3D Mapping, проектиран вър-
ху крепостните стени. Финал 
на празника ще постави впе-
чатляващ музикално-пироте-
хнически спектакъл, който ще 
озари целия залив.

И тази година местна-
та власт организира съби-
тията, посветени на Деня на 
Несебър, така, че всеки, който 
реши, може да се докосне до 
магията на празника, да спо-
дели и съпреживее емоции, 

да усети еуфорията на хиля-
дите гости от цял свят, обеди-
нени от желанието да се ве-
селят заедно.

Както всяка година, на 15 
август ще бъде въведена вре-

менна организация на движе-
нието в Стария Несебър – от 
20 ч. до 00.30 ч. ще бъде спря-
но движението на автомобили 
по провлака и в цялата стара 
част на града. 
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Актьорите Мар-
та Вачкова и Владо 
Пенев изненадва-
що се оказаха зри-
тели на изложбата 
на Пикасо в Култу-
рен център „Мор-
ско казино“. Те по-
зираха усмихнати, 
позитивни. Двама-
та изкарват лятото 
в парк „Росенец“ 
при приятели, а 
всяка сутрин Вла-
до Пенев качва 
снимки от пла-
жа, морето и до-
ри от лодка на път 
за остров Света 
Анастасия.

Изложбата на 
Пикасо е абсолю-
тен хит в култур-
ната програма на 
Бургас това лято. Тя ще може да се види до края на август.

“Черноморски фар“

National Geographic отново 
се отправя на пътешествие в 
небесата, за да покаже още 
по-зрелищни въздушни глед-
ки от Стария континент в чет-
върти сезон на документал-
ната поредица „Европа от-
високо“. 

Предаването стартира на 
18 септември, неделя, от 22:00 
с епизод, посветен на Бълга-
рия и богатата й култура, спи-
раща дъха природна красота 
и съвременни инженерни по-
стижения.

Благодарение на изключи-
телно модерна дрон-техно-
логия и уменията на профе-

сионални пилоти, страната 
ще бъде показана така, как-
то не е виждана досега – през 
4-те сезона и чрез историите 
на различни хора.

Талантливият Владислав 
Терзийски е основният дрон-
пилот, участвал в заснемане-
то на частта от поредицата, 
посветена на красотата на 

България.
В първия епизод на „Ев-

ропа отвисоко“ зрителите 
ще се впуснат в удивител-
но приключение из страна-
та. Ще посетят древния град 
Перперикон и ще научат по-
вече за историята и скрити-
те му тайни, проследявайки 
работата на терен на архео-
лога проф. Николай Овчаров 
и екипа му.

Бургас също е включен в 
епизода с представяне на 
рибарското селище Ченгене 
скеле. Ще бъде разказано не 
само за това, от какви мате-
риали е построено то, а и  за 
усилията на местните хора 
да почистват черноморските 
плажове от пластмаса.

Друга интересна спирка 
в това пътешествие е Вели-
ко Търново, което привли-
ча туристи от цял свят с шо-
уто „Звук и светлина“ и дру-
ги забележителности, пишат 
от travelnews.bg.

Показват Ченгене скеле  
в поредица на National Geographic

Несебър ще отбележи своя празник  
с впечатляваща програма

Визуални спектакли и незабравими 
концерти ще накарат страната отново 

да говори за града на ЮНЕСКО

Празник на град Несебър - 2022
15 август  - Успение Богородично

14 август
19.00 часа храм „Св. Успение Богородично”

Вечерно богослужение и литийно шествие
21:00 часа Амфитеатър

Празничен поздравителен концерт за гражданите на 
Несебър с участието на Братя Аргирови

15 август
09:00 часа храм „Св. Успение Богородично”

Тържествена света литургия
10:00 часа пред Крепостни стени

Ритуал по издигане на националния флаг пред Кре-
постни стени

18:00 часа Южен парк
Детски празник с цирк „Балкански“

21:00 часа площад „Жулиета Шишманова“
Концерт – Трио VIVA 

21:00 часа Амфитеатър
Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ан-

самбъл
21:00 часа Крепостни стени 

Концерт на КВАРТЕТ БЕЛКАНТО
Свет Радославов 
Концерт на Графа

Дрон-шоу
Светлинно шоу 

3D Mapping
Музикално-пиротехнически спектакъл

Владо Пенев и Марта 
Вачкова разгледаха 

изложбата на Пикасо
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