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Горещи страсти в Бургаския общински
съвет - кое НПО има право на пари

Цена 1.50 лв.

Бургас, 16-19 септември 2022 г.

Ще светнат ли в червено училищата
заради газ, ток и парно
4 Кметовете очакват държавата да се намеси
4 Отпускат 10 000 лева общински средства за училището
в „Сарафово“, държавата още нехае за новия му корпус . .стр. 4-5
4 730 украинчета чуха първия звънец в областта.................. стр. 6

15 септември

Галя Желязкова, кандидат за народен
представител от Коалиция ГЕРБ - СДС:

Доказали сме, че
можем да управляваме
в кризи и след тях
Жечо Станков със
специална програма
за безплатни
слънчеви панели
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Над 2000 първолаци влязоха в 87 „първокласни“
учебни помещения

Пожарната
изгражда
две нови
структури
- в „Меден
рудник“ и
„Изгрев“
Стр. 2

Старият Бургас
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История на ТПК „Сладкар“
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Горещи страсти в Бургаския общински
4 Всяка организация

със съветническо лоби

4 Приеха актуализацията
на Бюджета

Георги РУСИНОВ
Актуализацията на бургаския бюджет отвори близо 1 час дебати по една от
точките в нея, а именно
финансиране на неправителствената организация
„Делфи“. Владимир Павлов още в началото заяви,
че предлага предвидените
1940 лева, които трябваше
да послужат за режийни
разходи на организацията, да бъдат предоставени
на организация, която
подпомага болни от аутизъм.
Павлов добави, че „Делфи“, заедно с „Астика“ са

ЛГБТИ организации, чиито
практики са противоречиви. Общинският съветник
Даниела Божинова, която
малко преди това оттегли
своя докладна, с която се
искаше отпускане на средства за тези две организации, заяви че Павлов води
някаква лична война с
двете НПО-та, тъй като
всеки път при гласуване
на бюджет предлагал да
им се намалят средствата.
Божинова го призова и да
се въздържа от реч на омразата. Той на свой ред й
отговори, че войната му с
тях е отдавна във връзка с
разпространяваните от

От администрацията отговаряха на доста въпроси от общинските съветници
тях материали.
Калояна Живкова предложи средствата за „Делфи“ да отидат за сдружение „Равен старт“, които
имат нужда от психолог,
който да работи в дневния

център „Чадъра“. Владимир Павлов се съгласи с
нея и оттегли своето предложение в полза на нейното.
Д-р Антонио Душепеев в
свое изказване обясни, че

остава с усещането, че някои хора си правят предизборна кампания с темата. Божинова реагира
остро на думите му и се
аргументира с това, че позицията й е принципна и

Пожарната изгражда две нови структури в „Меден рудник“ и „Изгрев“
Силвия ШАТЪРОВА
Две нови структури на Бургаската Пожарна ще бъдат изградени в близките години. Те
ще се намират до „Меден рудник“ и „Изгрев“. Във втория
комплекс клонът ще е на терен
на Жандармерията, собственост на МВР. Идеята е да се
реагира до пет минути след
възникване на пожар. Това каза комисар Николай Николаев
- директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението” Бургас.
По традиция Николаев направи отчет за изминалата година. От началото на 2022 г.
пожарникарите са реагирали
на 3054 сигнала, като за сравнение за цялата 2021 година
сигналите са били 3075, като
драстично са се увеличили
произшествията с наводнения.
Тази година едни от найзначителните пожари, с които
са се борили огнеборците, е
този до „Ханска шатра“, където се наложи да се затвори пъ-

Областният управител проф. Мария Нейкова, кметът Димитър Николов и
директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Калоян Калоянов бяха гости на
тържеството
тят Бургас – Варна; в община
Средец; склада в Южна промишлена зона, където още тече разследване за причините.
Само едно свободно място
има в момента за пожарникар
в Бургаската служба, като екипът е млад и хора не напускат,
похвали се още комисар Николаев.

Огнеборци гонят змии
от коли и хотели
Намаляват случаите за сваляне на котета от дървета
Все по-често пожарникари се отзовават за гонене на змии от
автомобили и от хотелски стаи, най-вече по Буджака край Созопол заради скалите там. На бургаските огнеборци понякога им
се налага да се справят и с несвойствени на пръв поглед задачи
като савляне на котки от дървета, а тази година масово трябва
да се справят със сигнали за влечугите, стана ясно в отговор на
комисар Николай Николаев на въпрос на „Черноморски фар“.
„Стараем се да откликнем, многократно са се увеличили инцидентите, на които ние отиваме за съдействие на спешна помощ.
Имаме много инциденти, които не са задължение на нашата
структура, но имаме ли възможност - реагираме. Правим го, когато имаме свободен екип“, заяви той.
„През последните две години честата практика със стълби пожарникари да свалят котета от дърветата е понамаляла“, каза
още той.

В общините Руен, Сунгурларе, където няма структури, а
територията е голяма, се работи с доброволци. Подобни са
случаите и за Малко Търново
и Средец. „Надяваме се през
следващите години доброволци да дежурят с нас през летните месеци“, каза Николаев.
Той допълни, че доброволците
на Руен и Сунгурларе помагат
много, а общините там са ги
оборудвали.
За следващите летни сезони по конфликтни точки, където има чести пожари, ще бъдат
изнесени екипи. Така от следващото лято един противопожарен автомобил ще дежури в
Изворище от 12 до 18 часа. Районът е изцяло с къщи и вили и
през август стават всяка година пожари заради горещото
време и необмисленото палене на огън от страна на населението.
Днес огнеборците отбелязват професионалния празник
на служителите на ГДПБЗН –
МВР.
По повод празника се проведе тържествен водосвет за
здраве на бургаските огнеборци, награждаване на отличе-

ните служители от РДПБЗН –
Бургас, както и най-добрите в
конкурса за детска рисунка „С
очите си видях бедата”. На церемонията присъстваха областният управител Мария
Нейкова, кметът Димитър Николов, директорът на ОДМВР
старши комисар Калоян Калоянов.
„В Бургас работят най-добрите професионалисти, реагират със сила, мъжество и
хладнокръвие. Много често се
случва чрез тяхната навременна намеса да се спасяват
човешки животи. Това е факт.
Благодаря за достойната
служба за отговорността, която с чест носите. Бургазлии
могат да живеят спокойно,
знаейки, че ги защитават достойни мъже“, каза кметът Димитър Николов.
Вчера, в първия учебен ден
– 15 септември, както за учениците, така и за техните родители, от 18.00 до 20.00 ч.
пред Пантеона в Бургас се
проведе изложение на пожарна и спасителна техника, демонстрации на пълнене на мишени от млади огнеборци, работа с пожарогасител и бойно

Жечо Станков със специална
програма за безплатни
слънчеви панели

Силвия ШАТЪРОВА

Водачът на листата на
ГЕРБ - СДС Жечо Станков е
разработил специална програма за соларни слънчеви
панели за еднофамилните къщи. Тя ще стартира до края
на годината.
В момента монтирането на
слънчеви панели за ток и топла вода е изключително наложащо, заради огромните
разходи за електроенергия и
непрекъснато нарастващите
цени на електроенергията.
Държавата трябва да отпуска безвъзмездно средства към
хората, живеещи в еднофамилни къщи, за слънчеви панели за ток и топла вода! Разработих програма с тази цел.
Тя ще е в полза на хората!
- Защото цените на стоките
и услугите продължават да
растат, домакинствата оряз-

ват своите разходи, но се борят да запазят поне част от
стандарта си на живот!
- Ще настоявам програмата да стартира преди края на
годината и всички да могат
да кандидатстват максимално улеснено онлайн.
- На разположение съм на
всички Вас – да помагам и да
консултирам, казва той.
Преди дни „Черноморски
фар“ писа как дрон е заснел
покривите на сградите на
Бургас - обществени и частни, за тяхната слънчевост, а
специален софтуер ще покаже дали инвестицията в солари си заслужава.
Очевидно политиците откликват но потребностите на
хората, след като дни след
това кандидат-депутатът излезе с позиция, че е възможно да има и безплатна програма.

Покана
Относно: Избор на доставчик за приготвяне и
доставяне на топъл обяд, съгласно Договор
между БЧК-Бургас и Община Бургас, 2022г.
1. Описание: БЧК-Бургас набира офертна цена за приготвяне и доставяне на топъл обяд /супа, основно ястие, хляб /всеки делничен ден/и
десерт/един път в седмицата/, без почивните и празнични дни, както
следва: За 27/двадесет и седем/ човека за период от 01.10.2022г. до
31.12.2022г. / общо 62/шестдесет и два/ работни дни.
Вашето офертно предложение следва да съдържа:
1. Предмет на поръчката
2. Предложена цена с ДДС
3. Срокът на валидност на офертата.
4. Условия на плащане.
Критерии за оценка „икономически най-изгодна оферта“.
Фирмата следва да представи актуален сертификат от Българска
агенция по безопасност на храните. Топлият обяд следва да се доставя
с лицензиран транспорт за доставка на храна до социалната трапезария
на БЧК-Бургас на адрес гр.Бургас, ул.Оборище 95.
Офертното предложение следва да се представи в срок до 23. 09.
2022г. до 16,00ч. в офиса на БЧК-Бургас, к-с Възраждане“ бл.7 /партер/
или по електрoнна поща burgas@redcross.bg.
За контакти : 056/814905 Вержиния Дограмаджиян.
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съвет - кое НПО има право на пари

Повече от час общинските съветници дебатираха по актуализацията на бюджета
не става въпрос за правене на кампания.
„Нарочно се поставят
майки срещу тези организации, за да не се подкрепят умишлено те. Ако направите това, то това ще е
хомофобско ваше решение“, каза още Божинова.
„Аз не съм кандидат за
депутат, Вие кандидат ли
сте, г-жо Божинова?“, попита Живкова и получи
положителен отговор от
колегата й общински съветник. „Несериозно е да
говорите, че майките са
написали писмо заради
изборната ситуация“, допълни Живкова.
Георги Дракалиев заяви, че с колегата му Николай Стоянов няма да подкрепят отпускане на средства за тези организации,
които по думите му са доказали, че по никакъв начин не работят за Бургас.
В отговор към съветници от ГЕРБ Божинова заяви: „Вие сте граждани за
европейско развитие на
България и сте мнозинство. Ако трябва да изби-

раме между майките на
деца с увреждания и
ЛГБТИ общността, това е
неравна битка и естествено, че ще спечелят майките. Това обаче не е барът
в „Междузвездни войни“,
където застрелват междузвездно същество, защото
не им харесва“.
Думите й предизвикаха
усмивки, както и подхвърляния с въпроса: „А кой е
барманът?“. Аналогията
не бе особено успешна,
защото тя явно визираше
сцената от „Междузвездни войни“, в която Хан Соло застрелва с бластер
извънземния Грийдо. Това
се случва в кантината на
Мос Айсли. Причината за
тази култова сцена обаче
със сигурност не е само
защото Хан Соло не харесва Грийдо.
Заместник-председателят на Общински съвет –
Бургас Станимир Апостолов помоли Божинова да
не прави сравнение с култовата сцена в кантината
на Мос Айсли.
„Моля Ви, това е класи-

ка!“, заключи той.
Дебатите продължиха с
включване и от общинския съветник Васил Иванов от БСП, който се съгласи с изказванията на
колегата си Павлов и добави, че и неговите възгледи са такива, не защото е хомофоб. Иванов припомни, че местният парламент не е приел негово
предложение за насърчаване на гражданските
бракове в Бургас.
Георги Дракалиев коментира, че добре, че в
Бургас няма НПО-та, подкрепящи
движението
Black lives matter (Черните
животи имат значение),
защото в случай че им се
откажат пари, то общинските съветници ще бъдат
обвинени и в расизъм, освен в хомофобия.
Така след гласуване
1940 лева от остатъка за
режийни средства ще отидат при фондацията, подпомагаща аутисти, а 1860
лева - за „Равен старт“.
След този вот бе приета и
цялата докладна.

Ремонтират църквата „Успение Богородично“
със средства от ДФ „Земеделие“
„Черноморски фар“
Договор за безвъзмездна финансова помощ за
ремонта на православния
храм "Успение Богородично" в Малко Търново е подписан между отец Сера-

фим като представител на
църквата, и ДФ "Земеделие". Добрата новина съобщи на светлия църковен
празник Кръстовден кметът Илиян Янчев.
Финансирането е по
Програма за развитие на

"Черноморски фар" еАД
Издател:

Димитър Николов
Главен редактор:

Силвия Шатърова

селските райони 20142020, подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата".

Вестникът е член е на Българ
ската асоциация на регионални
те медии (БАРМ). Носител е на
наградата "Св.Константин Кирил Философ" на БАРМ.
Носител e на наградата "Златно
перо" на СБЖ.

Бургас поиска акциите на
държавата в „Свободна
безмитна зона“ АД
Приходите за града ще са значителни,
отбеляза кметът Димитър Николов
Георги РУСИНОВ
Бургас поиска още акции в „Свободна безмитна зона“ АД. Докладната записка на кмета Димитър Николов бе приета от Общински съвет –
Бургас. В нея се посочва, че с решение на общото събрание на дружеството от 30.06.2022 г.,
по предложение на Министерство на финансите е определен нов състав на Съвета на директорите. Съгласно цитираното решение, съветът на директорите се
състои от петима членове, представители съответно на Министерство
на финансите, Министерство на транспорта и
съобщенията, Министерство на иновациите и
растежа, Министерство
на земеделието и Община Бургас
Николов обясни, че
представителят на общината – заместник-кметът Красимир Стойчев,
го е уведомил, че в продължение на повече от 2
месеца, от страна на
държавата няма посочени представители, което
затруднява оперативната работа на дружеството, изпълнението на инвестиционната му програма, кандидатстването по оперативни програми. Последното свикано заседание на Съвета на директорите е било на 7 септември тази
година.
През последните 3 години дружеството е реализирало положителни
финансови резултати,
съответно 379 000 лева
през 2019-а, 12 000 през
2020-а и 54 000 лева през
2021-ва. Към 31 август

тази година реализираната печалба е била в
размер на 430 хиляди
лева.
В зала, по време на
сесията, кметът Николов
обясни, че в момента
безмитната зона не работи и заради това Бургас губи. Контейнерите,
пристигащи тук, се насочвали към Русе. Градоначалникът наблегна
колко неприятна е ситуацията за града и затова
се подхожда към закупуване на допълнителни
акции на дружеството.
Към момента Общината притежава 1712 броя
обикновени поименни
акции с право на глас от
общо 50 000 броя обикновени поименни акции
с право на глас от капитала на „Свободна безмитна зона – Бургас“
АД, при номинална стойност на една акция 10
лева. Министерство на
финансите притежава
9724 обикновени поименни акции с право на
глас, които формират
19,45% от вписания капитал на „Свободна безмитна зона - Бургас“
АД.
„Развитието на „Свободна безмитна зона –
Бургас“ АД е ключово не
само за развитието на
Бургас, но и на Югоизточна България, тъй като
услугите, които предлага, създават условия за
развитие на бизнеса, утвърждаване на Бургас
като стратегически център за транзит на стоки
и привличане на нови
инвестиции към града.
Наличието на възможност за безмитно складиране на стоки от трети
страни е изключително
важно за града, не само

Вестникът е носител на орден "Св. св. Кирил и Методий",
втора степен.
"Черноморски фар" е
учредител и член на
Български медиен
съюз (БМС)
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като част от трансевропейската транспортна
мрежа, а и като важен
логистичен хъб, с международно пристанище
и летище и добре развита пътна и железопътна
инфраструктура. В тази
връзка, за да се реализират дейностите, свързани с политиката по
прилагане на принципите за добро корпоративно управление и да се
утвърди позицията на
Бургас като стратегически логистичен център,
предлагаме
Община
Бургас да отправи предложение към Министерство на финансите за
придобиване на 9724
обикновени поименни
акции с право на глас,
които формират 19,45%
от вписания капитал на
„Свободна безмитна зона - Бургас“ АД. Същите
са собственост на държавата чрез министъра
на финансите и разпореждането с тях следва
да се осъществи в съответствие с разпоредбите на Закона за приватизацията и следприватизационния
контрол
(ЗПСК) и другите относими нормативни актове“, обясниха от администрацията.
Идеята е държавата
да прехвърли безвъзмездно акциите си на
Община Бургас, чийто
дял ще стане 24.5% от
общия, превръщайки я в
най-големия акционер.
Това трябва да стане с
решение на Министерски съвет. Именно затова Общински съвет –
Бургас възложи на кмета да отправи предложение към Министерство на финансите за
целта.

Адрес на редакцията:
Бургас, ул."Александровска"
№ 69, ет.2
"Черноморски фар"
e-mail: far@chfar.com
info@faragency.bg
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Ще затворят ли училищата
Кметовете очакват
държавата да се намеси
„Черноморски фар“
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Всички директори на училища в Бургаска област са
притеснени от ситуацията с
непрекъснатото повишаване
на електричество, газ и парно и как ще обезпечат топлото на учениците, така че
да няма газова или дървена ваканция.
Всички кметове очакват
държавата да се намеси в
тази ситуация. „Три пъти поголеми фактури за газ получаваме, не знаем как ще
се справим“, заяви кметът
Димитър Николов. Той допълни, че очаква държавата
да поеме дофинансирането
на енергоносителите.
В момента всички училища в Бургас започват без използване на енергия. Дали
ще се преминава на онлайн
обучение е национално решение.

При до 20% по-високи
сметки, учебните заведения ще се правят с цената
на газа
Трябва да има сериозна
целева подкрепа за училищата, които се отопляват
на газ или твърдо гориво.
Говорим за около 200 училища и 200 детски градини.
Най-благоприятният начин
е чрез приспадане от сметките. Това коментира Диян
Стаматов, председател на
Съюза на работодателите в
образованието и директор
на 119 СОУ.
"Изплатени са сметките
към "Топлофикация", енергоносителите и носителите
на вода до края на август.
Започваме на чисто до края
на годината. Ако фактурите
са по-високи с до 20%, има
средства. Ако обаче се повишат още, държавата ще
трябва да ни подкрепи - или

Засега повечето директори са умерени оптимисти, че все пак чиновете няма
да останат празни през годината и няма да се наложи децата да влязат отново в
онлайн обучение
да разсрочим плащанията, да има компенсация или
актуализация на нашия бюджет", обясни той.
"При възможност учениците ще учат на две сме-

ни и класовете ще се дистанцират. Възможен е и онлайн режим. По същия начин стоят нещата и с COVID
пандемията. Всички мерки
ще бъдат взети, ако се на-

ложи", увери Стаматов. И
допълни, че има голям недостиг на учители, включително по математика, информационни технологии и
чужди езици.

Почти двойно са скочили Община Приморско ще дофинансира
разходите за отопление
училищата и детските градини

Георги РУСИНОВ

Почти двойно са скочили разходите за отопление в някои айтоски училища. Това отговориха от
Община Айтос на запитване от „Черноморски фар“.
„Училищата в населените места на общината, които се отопляват на твърдо гориво, са закупили необходимите за сезона дърва и въглища още напролет. Складовете са пълни.
За делегираните им бюджети цената на горивото за сезона се оказала с
25-30% по-висока от миналогодишната. Но пък преди няколко месеца закупуването на твърдо гориво не беше проблем - имаше достатъчно количества
дърва и въглища“, казват
директорите на училищата в селата Карагеоргиево
и Мъглен.
И в двете големи средни
училища в града горивото
за зимата е осигурено, посочват от администрацията
на кмета Васил Едрев.
„СУ "Никола Вапцаров"
се отоплява с дизел, дърва и въглища Закупени са

Георги РУСИНОВ

Васил Едрев
необходимите за зимата количества. За отоплението на училището през
предходния сезон са изразходили 19 000 лв., а за
предстоящия са отделили
от бюджета около 35 000
лв. В СУ "Христо Ботев" се
отопляват на газьол, заку-

пени са достатъчно количества, според изискванията за съхранение на това
гориво. Засега не се налага да подпомагаме училищата. Ако се наложи - разбира се, че ще го направим", каза кметът Васил
Едрев.

В Карнобат ще преминават
на работа с термопомпи
Дона МИТЕВА
Детските градини в
Карнобат са на компре-

Георги Димитров

сирана газ, което поставя
под въпрос отоплението им
през предстоящия зимен

сезон. Затова са и предприети вече нужните мерки
за диверсификация.
„Имаме решение на
Общинския съвет за обществена поръчка, чрез която да се премине на термопомпи. Термопомпите
са нещо по-добро от климатиците и е на принципа
въздух - вода. Просто диверсификация, защото газ
може и да няма“, категоричен е кметът на Карнобат
Георги Димитров.
Училищата на общината
се отопляват с дърва, които в момента с приоритет
се зареждат.
„Дърва има, но са в гората. Има проблем с дървосекачите. Но с предимство се зареждат училища
и детски градини“, обясни
Димитров.

Повечето от училищата и
детските градини в община
Приморско се отопляват на
пелети, а цената на екологичното гориво, също като
тока и дървата, се повиши
значително. Кметът на общината д-р Димитър Германов
увери, че няма притеснения
за зимния сезон и отоплението на учебните сгради.
„Подготвени сме за началото на учебната година.
Проблем са височките цени
на тока и горивата, но ние
се подготвяме. Да, малко
по-скъпо ще е. Подготвили
сме се. Каквото е необходимо, ще го дофинансираме от Общината. Община
Приморско стои твърдо, има
финансов ресурс и ще подкрепя тази дейност“, заяви
той пред журналисти.
Градоначалникът обясни,
че управляваната от него община е една от малкото със
100% общинска гора.
„В този смисъл ние задоволяваме на 100%, че и по-

Д-р Димитър Германов
вече нуждите на населението. И в този момент над 80%
от дървата за огрев са раздадени, защото ние действаме превантивно. Подготвяме
дървесината още април и

май месец и когато дойде есента, ние нямаме проблем.
Това е наша общинска гора
и ние я стопанисваме по
правилния начин“, посочи
още кметът Германов.

Д-р Георги Кенов, кмет на община Сунгурларе:

Няма никакви притеснения
Дона МИТЕВА
При старта на учебната година училищата и детските градини в община
Сунгурларе са с образцова

инфраструктура. Завършва
се санирането на училището в Съединение, което се
извършва по програма на
Министерството на образованието и науката.

„Само две училища са на
твърдо гориво – в Грозден и
в Съединение. Останалите
си имат отоплителни системи. Ние имаме достатъчно
дърва, които можем да предоставим в по-големи количества. Някои от училищата
са и на централно отопление с дизелово гориво. Има
достатъчни количества“,
обясни кметът и допълни, че
има подготвен проект за поставяне на соларни панели
на училища и детски градини. Общината е в проектна
готовност. А целта е всички административни сгради, училища и детски градини в Сунгурларе да се сдобият със соларни панели.
Това е една част от мерките на общината за справяне с кризата.
Кметът д-р Кенов е категоричен, че в общината няма никакви притеснения за отоплението на децата в училищата и детските градини.
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заради сметките за газ, ток и парно

Отпускат 10 000 лева общински
средства за ОУ „Христо Ботев“
в „Сарафово“, държавата още
нехае за новия му корпус
Строено през 30-те години на
миналия век, то се пука по
шевовете, 250 деца учат в него
Силвия ШАТЪРОВА
Георги РУСИНОВ
10 000 лева общински средства отпусна Общинският
съвет на Бургас за училище
ОУ “Христо Ботев“ в квартал „Сарафово“ по предложение на кмета Димитър
Николов. Средствата са
за наем, електроенергия
и преструктуриране на помещения, така че да бъдат преградени и преобо-

рудвани в класни стаи и
да бъде обезпечен учебният процес.
Училището в „Сарафово“
е болна тема в бургаското образование, защото се
пука по шевовете. В старата сграда, строена през 30те години на миналия век се
учат 250 деца.
„Преди 10 години училището беше пред затваряне
с 50 деца, сега е с 250 и ще
се увеличават още, защото

Димитър Николов
детската градина там е пълна“, заяви кметът Димитър
Николов. Отдавна има проект за нов корпус, но средствата трябва да ги отпусне
държавата, а тя все още не
предприема това.
Близо 3 млн. лева е сметката за новия корпус. В момента Общината изгражда такива към ПМГ „Акад.
Никола Обрешков“-Бургас,
ОУ “Васил Априлов“ и СУ
“Св. св. Кирил и Методий“.

Дияна Петкова, директор на
ОУ „Антон Страшимиров“ - Бургас:

Още ноември ще светнем
на червено

Дона МИТЕВА
Училището, което Дияна Петкова
управлява, е на централно парно
отопление - това години наред бе
сериозно улеснение за всички.
Сега обаче, когато енергийната
криза е в стихията си, а цените
непредсказуеми, се превърна в
сериозен проблем.
„Със сигурност ще имам нужда от финансова помощ, защото
през ваканцията направихме много ремонти. Доста средства вложихме точно в ремонти на сградата. За нашето училище със сигурност няма да стигнат парите от

бюджета. А с тези цени изобщо
не може да се направи някаква
предварителна сметка. Не трябва да се забравя, че ще дадем
и увеличението на заплатите на
работещите в сферата на образованието“, казва Петкова.
По нейни сметки още в началото на отоплителния сезон ще
се появят и проблемите със заплащането на парното.
„Започне ли отоплителният
сезон, а той вероятно както предходни години, ще започне октомври, ще се появят и проблемите. Ноември, ако се застуди, ще светнем на червено, когато дойдат първите сериозни
плащания. Всичко е увеличено
– топла вода, електричество…“,
обяснява директорката. Тя подчертава, че парното в училището е много старо. „Не мога да
огранича където няма ученици
да се изключва отоплението. Ако
сме с модерна система и локално парно - да, но при нас нищо
не може да се пипа. Тези, които са на локално парно, могат да
кажем в 15.00 - 15.30 часа да намаляват парното, при нас това
няма как да се случи. Нямаме котел, нямаме нищо, всичко идва
от „Топлофикация“, категорична
е Петкова.
В училище „Антон Страшимиров“, което се намира в бургаския квартал „Славейков“, са на
двусменен режим на обучение и
се учат близо 1000 ученици.

Кметът отправи апел държавата да изпълни задълженията си. „Нямаме отговор на това защо не се
отпускат средства за изграждането. Сами не можем да се справим“, каза
той и допълни, че досега
винаги тя е била водеща
в строителството на нови
учебни заведения или корпуси към съществуващи,
като Общината ги е изграждала с целеви сред-

ства от държавата. По подобен начин се е процедирало при строителството на
Компютърната гимназия.
Искам да ви предупредя,
че исканията за допълнително финансиране за наем
с тази докладна няма да се
изчерпят. Изграждането на
училища е държавен приоритет, а се получава че
общините ги изграждат за
своя сметка. С кредитен ресурс осигурихме средства

за дофинансиране на тази
сграда, стартирахме подписка с помощта на родителите и дарителска кампания, но за съжаление средствата не достигат“, допълни още Николов.
Община Бургас вече осигури 1 200 000 лв., за да
стартира изграждането на
новия корпус на училището в кв. „Сарафово“, които
обаче не са достатъчни за
построяването му.

Лазар Налбантов, директор на ОУ „Найден Геров“ - Бургас:

Трябва да се вдигне режийната
материална издръжка
Дона МИТЕВА
Училище „Найден Геров“ има
собствена отоплителна система
– локално парно на пелети. До
края на календарната година директорът Лазар Налбантов е спокоен, защото е в сила старият договор, на старите цени за пелетите и дотогава е спокоен, защото
парите за това перо са заложени
в бюджета.
„От първи януари следващата
година цените на пелетите ще са
нови и ще ни е трудно. Ще видим
как ще разписваме новите бюджети. Вече сме подели справка към
Просветното министерство за актуални цени на пелети. Вероятно
тези сведения ни ги поискаха във
връзка с евентуална дотация. Така
че разчитаме и на това. При всички
случаи ще имаме нужда. Още повече, че през януари няма да е влязъл в сила и новият бюджет. Той
обикновено тръгва от март. Може
да се стигне дотам, че да нямаме в наличност средства“, казва
Налбантов.
Училището е санирано, отоплителната му система е добра. Но въпреки това икономии няма как да
се правят. Парното работи с намален режим, но опитът е доказал, че
не е добре да се спира, защото е
по-лошо и се харчи повече, когато
трябва да се пусне отново.
„Притесняваме се малко и с
електричеството, защото година за
година се подписват договорите с
доставчика. През октомври изтича настоящият ни договор. Макар
да нямаме отопление на ток, все

пак сме големи сгради
и акумулираме някаква, и то немалка сметка
за ел. енергия. Досега
имахме дотация от държавата. Новите цени не
знам какви ще са.
Смятам, че за догодина трябва да вдигне
режийната материална издръжка на училищата, и то не с някакви
си 10%, а солидно при
новите условия. Иначе
ние няма да можем да
си поддържаме материалните бази. 10% е
смешно, тя инфлацията е далеч по-голяма.
Тези проценти не покриват инфлацията“,
прави сметките Лазар
Налбантов.
Що се отнася до икономиите той
смята, че не е редно в едно учебно
заведение да се правят икономи.
„Ние спестяваме, а лишаваме децата от някакви например допълнителни дидактически, образователни пособия.
„В консумативите се ограничаваме, защото всички, свързани
с техниките, поскъпнаха много.
Ограничили сме колегите, но пък
как няма да разпечаташ упражнения, тестове. Да, наложени са някакви лимити, но с мярка“, обяснява директорът.
Само дни преди старта на учебната година кметът Димитър
Николов и зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева посетиха ОУ „Найден Геров“, за да прове-

рят на място как върви подготовката за новата учебна година.
Директорът Лазар Налбантов запозна гостите с постигнатите високи резултати на учениците на външното оценяване за IV и VII клас през
изминалата учебна година.
Кметът остана изключително доволен от извършените ремонтни
дейности със собствени средства
за подобряване на материално-техническата база на школото. Става
въпрос за изграждане на топла
връзка между учебните корпуси,
изцяло ремонтирани санитарни възли на начален етап, осигуряване
на топла вода от локалната отоплителна система, изготвяне на проект
за нова класна стая. Подновена е
част от дворната площадка с помощта на Община Бургас.

Учители и директори си скубят косите
с новата електронна система на МОН
Дежурят нощем пред компютрите,
за да вкарват данни, като ги пусне тя
Дона МИТЕВА
„Непрекъснато щракаме,
появяват се деца в повече, изчезва информация или
пък отива където си иска.
Всичко е с главата надолу.
Това е в момента работата с
НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и учи-

лищно образование)“, коментира Дияна Петкова, директор
на ОУ „Антон Страшимиров“
– Бургас.
Въпреки уверението от
Просветното министерство, че
бъговете в системата са само
за столицата, оказа се, че в
Бургас класни ръководители
и директори също имат проблеми с въпросната система.

Зор виждат и директорите от
малките населени места.
Идеята да се вкара един голям обем от данни, които касаят учениците, родителите им,
здравния им статус и какво
ли не, буксува. Или по-точно
е за сметка на изхабени нерви и изгубено време.
„Информацията, която трябва да се вкара, е много. Има
оплаквания от класни ръководители, че не могат да работят.
Класните са си вкарали информацията в електронните

дневници, които работят с различни платформи. Идеята автоматично информацията да
се пренася към НЕИСПУО, не
винаги сработва. Освен това
има още огромен обем информация, която трябва да се вкара. Това са две отделни системи, като НЕИСПУО е с цел изцяло да се дигитализира системата. На теория е прекрасно, но на практика има затруднения, учителите си скубят косите. Често се оказва, че данни, които уж са запаметени,
ги няма никакви, започват от-

начало, изнервят се. А има и
срок“, обяснява Константин
Янков, учител по география и
синдикален лидер на СБУ.
Той допълва, че от опит
се знае, че и с електронните дневници има проблем, когато всички учители се опитат да влязат едновременно.
Така се е установила и практиката част от тях да работят
късно вечер или пък през почивните дни.
„Понеже често сме свикнали „да си скубем косите“ учителите, не приемаме пробле-

ма с НЕИСПУО като голям
проблем, защото не е нито
първият, а със сигурност няма
да е и последният. Това е поредният. Така беше с електронния дневник, така беше
с онлайн преподаването.
Колегите са свикнали и излиза, че едва ли не е нещо нормално да си свърши работата в 22.00 - 23.00 часа или пък
в събота и неделя, което не е
редно, но няма начин“, казва
Янков, подчертавайки, че проблемът съществува навсякъде
в страната.

УчилищЕ
моето
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Петя Петрова, началник на РУО - Бургас:

Липсата на достатъчно места
в училищата на регионите с висока
концентрация на бежанци от
Украйна, е основният проблем
Петя Петрова е началник на Регионалното управление на образованието в
Бургас след проведения през
лятото конкурс в Просветното министерство.
Тя бе заместник-директор
на Немската езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас и дългогодишен учител по английски
език.
Завършила е ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ във Велико
Търново.
Петрова е основател на
сдружение „Макензи“ – организатор на национално състезание по превод и други
образователни инициативи.
Тя е единствен номиниран
представител на България в
програмата на правителството на САЩ – IVLP (международни лидери в образованието) 2012 г.
Завършила е обучителни
курсове на университета Орегон, САЩ – 2011 г., Колумбийски университет, САЩ (програмата на Америка за България – Лидери в образованието – 2016 г.) и университета
в Aризона, САЩ (2019 г.).

Интервю на Дона МИТЕВА
- Госпожо Петрова, колко са
украинчетата, чиито родители
са подали нужните документи
за постъпване в училищата в
региона?
- Подадените в РУО заявления и
издадените заповеди за насочване за област Бургас са 730.
- Как са разпределени по общини? В Несебър и Свети Влас
ли са най-много?
- Определено най-голяма концентрация на лица, търсещи международна закрила, има в община
Несебър. Към момента 230 са насочените със заповед ученици
към образователни институции в
региона. В община Бургас са 246,
но съдействието на местната администрация и Областната управа допринесе за регулиране на
процесите.
- Синхронизирани ли са вече
имунизационните календари?
- Различни кампании за информиране относно имунизационните календари се провеждаха редовно и гражданите, търсещи
международна закрила, предприемат навременни стъпки за това
да осигурят необходимите ваксини на децата си. Директорите на

училища и детски градини също
са информирани за изискванията, така че няма поводи за притеснения в тази посока.
- Кои са най-честите проблеми, които възникват и са пречка децата от Украйна да тръгнат на училище у нас?
- Липсата на физическа среда –
достатъчно места в училищата,
които са в регионите с висока
концентрация на лица, търсещи
международна закрила, е основният проблем. Всичко останало с
провеждане на разяснителни
кампании и усилия от страна на
училищните екипи се преодолява.
- Как са подсигурени курсовете по български език за тях?
- Министерството на образованието предоставя възможност за
допълнителни часове по български език, но се организират и допълнителни възможности за това.
- Има ли нужда от психологическа помощ при адаптацията
на украинските деца и как се
осигурява тя?
- Училищата разполагат с екипи
за обща подкрепа, които се формират в зависимост от потребността. В тях често се включват

психолози и/или педагогически
съветници, които при нужда от
психологическа подкрепа я осъществяват. Тази подкрепа се фиксира и в план за работа, с който
предварително се запознават родителите и се търси тяхното съгласие.
- Как се приемат чужденците
от страна на българските родители и децата? Безплатни ли са
учебниците, необходими за
изучаването на български
език?
- Народността на учениците никога не е била предмет на дискусии и в тон с толерантността ни
като нация това не стои пред
общностите в област Бургас. Образованието в България е безплатно за всички ученици и законовата рамка е еднаква без значение народността.
- Ще се отпускат ли допълнително бройки над норматива от
26 ученици, за да се поемат бежанците?
- Стремежът ни е да запълним
свободните места в училищата.
Там, където е необходимо, завишаване може да бъде направено.
- Ще се налага ли част от тях
да бъдат извозвани до други
населени места (или да пъту-

ват на собствени разноски)?
- В община Несебър това вероятно ще се наложи.
Доброто сътрудничество между
институциите, а именно – Областна управа - Бургас, Община Несебър и РУО – Бургас ще направи
възможно извозването на ученици от к. к. Слънчев бряг до с. Тънково и с. Оризаре.
На този етап това не е факт, но
ние сме разработили план и имаме готовност това да се случи.
- Как ще продължат учениците украинци, които имат признат завършен 7. клас, тъй като
приемът в професионални и
профилирани гимназии у нас
се осъществява чрез НВО?
- Както вече споменах, запълването на свободните места в
училищата е приоритет.
Приемът на украинските ученици включен ли е към единния
стандарт за издръжка към всяко
училище? Колко е той на дете? Бюджетите на училищата се формират след актуализация на данните за учениците към декември
месец. Това тази година се извършва чрез единна информационна платформа. Няма да има
ощетени училища във финансов
аспект.

Нова и модерна детска градина отвори
врати в ж.к. „Братя Миладинови“
ДГ „Морско конче“ ще бъдат
разкрити 4 градински групи
с капацитет за прием на 100 деца
„Черноморски фар“

Кметът на Бургас Димитър Николов откри нова
детска градина в ж.к.
„Братя Миладинови“. Тя
се намира до блок 156 и
носи името „Морско конче“. Градината е филиал
на най-близко намиращата се до нея ДГ „Раковина“.
„Районът е атрактивен,
поетапно променя облика
си, като в новопостроените кооперации се заселват все повече млади семейства с деца, за които
да се осигури място в детската градина. „Морско
конче“ със своите 4 градински групи и капацитет
от 100 деца значително
ще облекчи недостига на
свободни места в детските градини в централна
градска част“, сподели
кметът Димитър Николов.
В централна градска
част функционират още 7
детски градини - „Раковина“, „Радост“, „Златното
ключе“, „Синчец“, „Слънце“, „Звездица“ и „Вълшебство“ (с филиал на ул.
„Места“ №104), но въпреки това капацитетът им не

е достатъчен да удовлетвори желанията на всички родители, живеещи в
района, за прием на децата им в детска градина.
Новата общинска детска градина е на мястото
на несъществуващата от
1994 година градина, която беше филиал на ДГ
„Вълшебство“ и бе затворена поради сериозни
конструктивни нарушения
на сградата и липса на
подходящи условия за отглеждане на децата.
Сградата е на 2 етажа и
разполага с всички необходими налични ресурси
и капацитет за осигуряване на отлични условия за
отглеждане и възпитание

на децата в района. Детска градина „Морско конче“ разполага с чисто нов
просторен двор, оборудван с нови и красиви уреди за игра и прекарване
на занимания на открито.
Градината има осигурен
достъп за хора в неравностойно положение.
На първия етаж са разположени помещенията
за 1-ва и 2-ра градинска
група - съблекалня, занималня с кът за хранене,
спалня, санитарен възел,
методичен кабинет, кухненски офис и здравен
кабинет. На втория етаж
са помещенията за 3-та и
4-та градинска група - съблекалня, санитарен възел, занималня с кът за

хранене, спалня, кухненски офис, физкултурномузикален салон и учителска стая.
Изграждането на детската градина в ж.к. „Братя Миладинови“ е част от
усилията на Община Бургас в последните 15 години за цялостна модернизация и обновяване на
образователната инфраструктура в града, кварталите и съставните селища. Освен тази „Морско
конче“, местната администрация приключва изграждането на още две
нови детски заведения ДГ „Синчец“ в кв. „Горно
Езерово“ и трети корпус
на ДГ „Надежда“ в ж.к.
„Меден рудник“.

ПриятеЛ
народен
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260 първолаци с подаръци от
Общината за първия учебен ден
Успешен старт на новата учебна
година в Община Айтос
260 първокласници тръгнаха на училище на 15
септември в община Айтос. Във всичките седем
училища, в които има начален етап, първолаците
бяха посрещнати с празнични арки, програми и
с много подаръци и изненади. Кметът Васил Едрев
традиционно дари всички първолаци в общината
с комплект помагала, писалки и моливи.
Градоначалникът присъства на откриването на
учебната година в двете
градски средни училища
– СУ "Никола Вапцаров" и
СУ "Христо Ботев". Специално място в празничното
си слово към училищните
общности, градоначалникът отдели за най-малките ученици. Пожеланието
му към тях е "с желание да
извървят дългия път до последния училищен клас".
Преди да влязат в класните стаи, малчуганите получиха още съвети от кмета.
"Помнете, че всеки урок е
важен, а вашият учител е
най-добрият приятел, който ви води по пътя на знанието!"
Тържествата за първия
учебен ден в Айтос започнаха рано сутринта. Още
в 8.30 ч. учители, ученици, родители и гости изпълниха двора на СУ "Никола Вапцаров". Броят на
първокласниците и паралелките в училището е пораснал. Три ще са тази година паралелките със 72ма първокласници. Екипът
на директора Ирина Вътева успешно се е справил
и с държавния план-прием. За новата учебна година са приети 105 осмокласници. Интересът към айтоското училище се дължи
на атрактивните специалности „Компютърна графика“, „Малък и среден
бизнес“, „Интериорен дизайн“ и профил „Природни
науки“, призна Вътева.
Директорът развълнува общността с емоционален поздрав, припомни успехите на училището и очерта важните предстоящи събития. Още на
16 септември СУ "Никола Вапцаров" ще направи
голяма и успешна крачка към модерна училищна среда за своите възпитаници и преподаватели. През втория учебен
ден училището тържествено ще открие чисто новия СТЕМ Център за природни науки, изследвания
и иновации по Националната програма "Изграждане на училищна СТЕМ среда" на МОН.
Час по-късно, в 9.30 ч.
зазвучаха вечните училищни песни и в двора на
СУ "Христо Ботев" в Айтос.
Най-голямото и най-старо
училище, което през 2023
г. ще празнува 155 години
от създаването си, стартира новата учебна година с емоционална про-

грама. Преподавателката Лазарина Янчева влезе в ролята на "Главна
пчела", която не желае да
ходи на училище и подканя ято пчелички да щуреят. Водещата, преподавателката по музика Цвета Андреева, им опонира,
разказвайки за най-вълнуващите училищни моменти и за предимството
да имаш знания. Директорът Пенка Кирязова поднесе поздрави с пожелания за успешна и присъст-

вена учебна година.
Кметът Васил Едрев заяви, че 15 септември е
празник за всички. "Начало и надежда за успешна
нова учебна година в община Айтос! Силно вярвам, че тя ще е присъствена и запомняща се. Заедно сме на старта! Ще бъдем заедно и през всички дни на учебната година. За да се радваме на
успехите, да преодоляваме трудностите и да посрещаме предизвикателствата", каза още в словото си кметът.
Поздрав от ексдепутата
Севим Али и традиционното предаване Ключа на
училището, предшестваха
прекрачването на училищния праг. Най-интересно
беше в празнично украсените класни стаи на първокласниците. Децата се
радваха на много подаръ-

ци - от Общината, от Ротари клуб - Айтос, от родителите и учителите.
Със специално обръщение преди 15 септември ръководството на СУ
"Христо Ботев" се обърна
с апел към учителите, учениците, родителите и гостите. "Цветя не носете, парите за Карлово отделете!" Училището се включи в мащабната акция за
подпомагане на пострадалите от наводненията
в Карловско. Дарителски
кутии за тази цел имаше
на видно място около входа на училището. И кутиите се пълнеха, но и цвете
имаше за всеки от любимите учители.
Още за старта на новата учебна година в
останалите училища на
община Айтос - в следващия брой на НП.
НП
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Центърът обхваща девет
помещения на обща площ 450 кв.м
И вторият учебен ден е
празничен за СУ "Никола Вапцаров". На 16 септември училището открива СТЕМ Център за природни науки, изследвания
и иновации - по проект на
Националната програма
"Изграждане на училищна
СТЕМ среда" на МОН.
"Осъществяването на
този проект е реализиране на още една наша мечта. Още при обмислянето и последвалото кандидатстване бяхме заредени с много енергия, желание, търпение и любов към
това, което искаме да изградим", призна директорът Ирина Вътева.
Центърът по природни
науки, изследвания и иновации обхваща 9 помещения (четири учебни стаи,
три хранилища, коридор
и фоайе), разположени на
един етаж и обособени в

отделно крило. Пространствата са разделени на
две - за експерименти и изследователска работа под
ръководството на учител,
четири многофункционални тематични пространства - “Живот”, “Сили”,
“Сума” и “Вещество”, методически кабинет и зона
за демонстрации и срещи.
Общата площ е около 450

квадратни метра.
Всички помещения са
свързани помежду си и в
същото време е възможна едновременната работа на най-малко седем
различни групи ученици.
Предвижда се използването на различни видове
приложен софтуер и мобилни приложения за целите на учебната работа.

Освен за учебното съдържание по общообразователна подготовка, Центърът ще служи и за работата по разширена подготовка, както и за извънкласни
дейности.
Предвижда се прилагането на проектно-базирано и проблемно-базирано обучение и дизайн
на учебното съдържание

Всички състезатели на СКА „Орел“ с медали
от турнира за купа „Стефка Спасова“ в Сливен

4-годишната
Йоана Денкова с
наградата „Наймалък участник
в турнира“
Мими СТАЙКОВА
Снимки: Авторът

Състезателите на Спортен клуб по акробатика
"Орел" - Айтос с треньори
Катя Цанева и Мартин Бенов се представиха блестящо в престижния турнир
по спортна акробатика за
купа "Стефка Спасова".
Турнирът се провежда в
Сливен за втора година и
има висок рейтинг, участват най-добрите от цялата страна. Очаква се през
следващата година да стане и международен.
Голямата новина е, че
всички деца от айтоския
клуб се завърнаха с медали. На този турнир участвахме и с ново попълнение най-малките ни състезателки Йоана Денкова, Пламена Денкова, Катрин Янкова
и Ивайла Димитрова. Децата се представиха отлично,
а това беше първо състезание за тях. Йоана Денкова
спечели награда за "Наймалък участник в турнира".
Тя е само на 4 години.
Останалите видове, които имаха изключително успешно участие, бяха женските двойки - Ивайла Стоянова и Карина Цанева;
Анита Никифорова и Памела Курдалийска;
Никол Миткова и
Валерия Миткова и тройки жени
- Зерин Ахмедова, Ивайла Момчилова и Дефне
Тахирова; Емине
Хамза, Христиана Щерева и
Стелияна Иванова Както винаги,
публиката и съдиите бяха впечатлени от участието на мъжката
ни двойка - Антон
Станчев и Янко
Киров.
Мими Стайкова с най-младата смяна на клуба

по метода “отзад напред”
(Backwards design). Центърът по природни науки, изследвания и иновации ще
даде възможност на учениците на СУ "Никола Вапцаров" да работят в напълно нова за тях среда и
в същото време - подходяща за учене и пребиваване в училище.
"Подготовката на учите-

лите, наборът от методи
на работа и внимателното
планиране на учебната работа според потребностите и интересите на учениците, са първостепенните
фактори, които определят
ефективността на Центъра", заяви още за общинското издание директорът
Ирина Вътева.
НП

ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ
В ПОЖАРНАТА СЛУЖБА
От 12 до 16 септември се провеждат Дни на отворените врати в сградата н РСПБЗН - гр. Айтос, ул. ”Славянска" 13А от 9.00 до 16.00 часа.
В продължение на пет дни е отворена и Приемна за
граждани с открита телефонна линия - 0558 22310 и email: rspbzn_aitos@mvr.bg

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Информираме гражданите, че проектът на График за
движение на влаковете за 2023 г. е публикуван за обществено обсъждане на: https://www.bdz.bg/…/proekttna-grafik-za-dvizhenie-na…
Становища, мнения и предложения, заинтересованите граждани и клиенти на БДЖ от община Айтос могат
да подадат в Центъра за административно обслужване:
гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3.

Трябва ви книговезница?!
Лесно е! Подвързия от всякакъв вид, бързо и красиво подвързване на учебници и тетрадки в Айтос, в книговезница „Касиопея“.
Ул. „Димитър Зехирев“ 52, тел. 0884 161 002
ОБЯВИ
• ОТДАВАМ ПОД НАЕМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ С ПЛОЩ
1,398 ДКА, НАХОДЯЩ СЕ В М. „БЕЖ БУНАР“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТОПОЛИЦА. ДО ВОДОСТОПНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС. ЦЕНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ. ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ. 0879 168 017
• ТЕЛ. 0894664003 АЙТОС - ЛЕНА, ПРОДАВА ПИАНО
"KOMITAS", НАСТРОЕНО, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЦЕНА 500 ЛВ

Кметство с. Караново
Храм „Св. Архангел Михаил“ с. Караново и
НЧ „Петър Житаров 1928“ с. Караново
Ви канят на честването на

690 години
от създаването на с. Караново
(1332 - 2022 г.)
и

130 години

Храм „Св. Архангел Михаил“
(1892 - 2022 г.)

на 24 септември 2022 г. от 9,30 часа
Заповядайте!
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Кметът Васил Едрев:
Ще я построим,
въпреки инфлацията
- образованието е
първи приоритет на
Общината!
Расте, вече и в цветове,
иновативната детска градина в центъра на Айтос. Община Айтос изгражда новото детско заведение с финансиране по Програмата
на МОН за "Изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020 - 2022
г.". Средствата, които Община Айтос получи за градежа, са 3 000 000 лв.
Въпреки драстичното
поскъпване на строителните материали, градина-

та се строи нонстоп, видя
обективът на НП ден преди
началото на новата учебна година.
Новото строителство ще
гарантира здравословни и
качествени условия за обучение на 120 айтоски деца
в яслена и предучилищна
възраст. Целта на Община

стойностните сметки са
правени преди поскъпването на материалите, изпълнителят ще спази сроковете. По-високите цените на бетона, на желязото,
на сандвич-панелите, няма
да спре градежа, защото
образованието е приоритет номер едно за Община
Айтос“, каза още градоначалникът.
НП

Айтос е преодоляване недостига на места в детските градини, в т. ч. в яслените групи, и осигуряване
достъп на всички деца до
предучилищно образование, коментира кметът Васил Едрев.
„Въпреки инфлацията и
факта, че количествено

Тестово гласуване с машина
в общината - от 14 до 29 септември
Община Айтос в кампанията на bTV Media Group
„Да изчистим България заедно - 2022 г.“
Във връзка с провеждане на националната кампания на BTV Media Group „Да изчистим България заедно“, Общинска администрация – Айтос приканва жителите
на общината да се включат на 17. 09. 2022 г.
(събота) с начален час 9:00 часа в почистването на прилежащите територии към индивидуалните дворове, зелените площи в
междублоковите пространства, детските
площадки и местата за отдих.
Уважаеми граждани на община Айтос,
За успешното осъществяване на кампанията на участниците ще бъдат раздадени найлонови чували за смет и ръкавици от представител на Общинска админи-

страция (стая 6) - за всяко населено място от общината.
Апелът на Общинската администрация
към гражданите е чувалите със събраните
отпадъци да бъдат поставяни до обществените съдове за смет.
С участието на всеки един от нас в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност
с каузата „Чиста околна среда за нас и
следващите поколения“.
За допълнителна информация и получаване на подръчни материали – стая №6 в
Община Айтос, Ст. експерт в Дирекция
ТСУРР - Катя Иванова, тел.: 0897992321.
НП

От 14 септември 2022 г. в
Ритуалната зала на Община Айтос е инсталирана машина за тестово гласуване.
Машината ще бъде на разположение на желаещите
да се тестват преди парламентарния вот на 2 октомври 2022 г., до 29 септември, в часовете от 10.00 до
17.00 часа.
Тестово гласуване с машина ще има и в населените места на общината. Графикът ще бъде обявен от
кметовете по места.
НП

Полицаи хванаха двама пияни
димитровградчани, в един и същи „Опел“
Двама пияни мъже бяха
хванати от полицията с
един и същи "Опел" в Айтос
за една нощ. На 13 септември, около 1.50 ч. първият
от тях е спрян от полицаи
за проверка в района на
улица “Славянска”. Лекият автомобил “Опел Зефира” с хасковска регистрация, бил управляван от 52годишен мъж от Димитров-

град. Полицаите установили, че е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,31 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок
до 24 часа.
Малко по-късно (около
04.30 ч.), дошлият да премести автомобила “Опел”,
мъж – на 51 години, също

от Димитровград, е спрян
от полицейските служители. След тестването му с
дрегер за употреба на алкохол е установено, че концентрацията в кръвта е 2,43
промила. И той отказал да
даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан
е за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № РД-356/15.08.2022
г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 - гр. София за 60 (шестдесет) вакантни длъжности за войници.
Срок за подаване на документи - до 03.10.2022 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да
получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/ , в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас на ул. „Цар Асен” № 4, на тел. 0882552009 и в офисите за военен отчет
в общините.

МИГ организира второто за
2022 г. изложение на продукти
В периода 3 - 4 октомври в гр. Ямбол Управляващият орган на ПРСР 2014 2020 г., съвместно с Община Ямбол организира второто за 2022 г., изложение
на продукти от Местни инициативни групи.
На 3 и 4 октомври 2022 г. на изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в центъра на град Ямбол, на която ще имат възможност да продават своите продукти. Паралелно с това ще се проведе и форум, за популяризиране на местните продукти и насърчаването на тяхното производство.
Организирането на изложбените площи ще бъде въз основа на информация,
представена предварително от СНЦ „МИГ – Айтос“.
Желаещите да се включат производители следва да заявят участието си на
мейла на „МИГ-Айтос“/mig_aytos@abv.bg/, до обяд на 16 септември 2022 г.
Те трябва да подадат информация за видовете хранителни продукти/напитки, или
нехранителни продукти/занаятчийски произведения/услуги, които ще бъдат представени на изложението в град Ямбол и изискванията към изложбената площ. (Вижте
повече на сайта на Община Айтос aytos.bg, раздел "Новини").
Участниците ще имат възможност да представят продуктите си чрез безплатна дегустация и възможност да продават по време на изложението.
За повече информация позвънете на тел. 0882 46 13 04 – Марияна Саваклиева, изп. директор на СНЦ „МИГ-Айтос“.
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Директорите при кмета:
Готови сме за новата учебна година!

Директорите на училища: Готови сме!

В седмицата преди 15
септември Айтос беше
в трескава подготовка родители, учители, ученици се готвеха за първия учебен ден. Традиционно преди старта на новата учебна година, на 14
септември, кметът на община Айтос Васил Едрев
покани на среща директорите на учебните и детските заведения. На срещата
бяха обсъдени готовността за новата учебна година, текущите ремонти и
директорските проблеми
преди старта.
Традиционно кметът поиска от директорите пълна информация за всяко
училище и детска градина - за броя на децата, за
качеството на ремонтите,
за храненето, превозите и
целодневното обучение.
В детските градини в
Айтос групите са пълни, с
по 28 - 29 деца. Горивото
е осигурено от Общината, дворовете са почистени, учителските щатове
са попълнени.
Зам.-кметът Мариана
Димова запозна директорите с възможността
да кандидатстват по Програма за СТЕМ среда в
детските градини. Необходимо е ръководствата
на детските заведения да
дадат съгласието си и да
определят помещения, в
които да бъде ситуирана
модерната среда за обучение и възпитание на
децата, каза още на предстартовата среща зам.кметът.
Кметът Васил Едрев настоя за директна и не-

И директорите на детски градини в непринуден диалог с градоначалника

Преди старта - за успехите и проблемите

прекъсната връзка с директорите, за възможно
най-бързото решаване
на всеки проблем, както
и за и стриктно спазване на мерките, свързани
с ковид.
Час по-късно, в кабинета на кмета влязоха директорите на учебните заведения в община Айтос.
Всеки от тях запозна градоначалника с броя на децата и паралелките, с новите назначения на учители и по какви специалности, с храненето, със зареждането с горива и текущите ремонти. Въпреки
по-високите разходи тази
година, повечето от училищата засега се справят
в рамките на делегираните бюджети. Горива са
осигурени за всички училища, без едно. До началото на отоплителния сезон Горското стопанство
ще осигури дървата за ло-

Ивелина Кънева (права вдясно) е новият директор на ОУ "Христо Ботев", с. Пирне

калното парно в с. Тополица, научи НП от директора Дора Русинова.
Преди обсъждането
на актуалните училищни
теми кметът изненада досегашния директор на ОУ

"В момента съм вр. и. д.
директор. Училището, благодарение на г-жа Петрова, е наистина прекрасно.
Материалната база е отлична. Но пред мен стоят много големи отговор-

Кметът с благодарност към ексдиректора
Илияна Петрова

Зам.-кметът Мариана
Димова за новите възможности пред айтоските детски градини и
училища

Цвете и поздравителен адрес за всеки

"Христо Ботев" - с. Пирне, Илияна Петрова, с букет и символичен подарък. Благодари й за 32-годишния учителски труд и
за 20-годишното успешно
управление за пирненското училище. Петрова пък
представи на колегите си
новия директор - Ивелина Кънева.
Кънева идва от СУ "Никола Вапцаров", но в продължение на десет години е учителствала в Пирне. Специалностите й са
„Български език“ и „История“, има и преквалификация - "Начална училищна педагогика".
Това ще е първата учебна година на Кънева като
директор. Поема поста,
познавайки отлично средата, в която ще работи.
В Пирне е била и възпитател, и учител по български език и история, включително и начален учител.

ности. Зная, че тепърва
ще се сблъсквам с трудностите, но ще дам всичко от себе си, за да опазя
СУ "Христо Ботев", с. Пирне като училище с традиции", каза за НП Кънева.
Ще припомним, че през
годините Ивелина Кънева,
заедно с инспектор Николай Преснаков от Пожарната служба, беше ръководител на МПО в с. Пирне, който изненада градските училища с първото
място на Областно състезание на Младежките
противопожарни отряди и
представи областта на републиканска надпревара.
Училищата също ще
имат възможност да кандидатствт за СТЕМ среда по Програмата, даже и
тези които вече имат изградени СТЕМ центрове
като училищата в Мъглен,
Тополица, ПГСС "Златна
нива" и СУ "Никола Вапца-

ров", стана ясно на срещата при кмета. Директорите на тези училища заявиха готовността си "да
надграждат изграденото"
и бяха категорични, че отново ще кандидатстват с
проекти по Програмата.
"Училищата и детските
градини са готови за новата учебна година. Виждам желанието и готовността им да работят в
условията на кризи. Да,
всички сфери са важни,
но образованието винаги е било и ще бъде първи приоритет на Общината. Всеки от директорите
може да разчита на пълната ми подкрепа. Въпреки предизвикателствата
на времето, заедно ще успеем да осигурим една успешна за децата и учителите учебна година. Дървени ваканции няма да
има. Надявам се на непрекъснат диалог, за да
решаваме заедно всеки
възникнал през годината

проблем", коментира за
НП след срещата кметът
Васил Едрев.
На 15 септември кметът
присъства на откриването
на учебната година в Айтос, в СУ "Никола Вапцаров" и в СУ "Христо Ботев". Традиционно, зам.кметът Мариана Димова
поздрави на старта учениците и учителите от ОУ
"Христо Ботев", с. Пирне.
Председателят на Общински съвет - Айтос Красимир Енчев тази година избра да бъде гост на тържеството за първия учебен ден в ОУ "Христо Ботев", с. Мъглен. Представители на Общинската
администрация и Общински съвет - Айтос уважиха поканите на ОУ "Атанас
Манчев" - Айтос, ОУ "Св.
св. Кирил и Методий" в с.
Карагеоргиево, ОУ "Светлина", с. Тополица, ПГСС
"Златна нива" - Айтос.
Здрава и успешна нова
учебна година и от НП!

Галя Желязкова е на 34 г., родена в Бургас. Завършила е бакалавърска степен по „Бизнес администрация”, има магистратура по „Международен бизнес и мениджмънт”.
Нейната кауза е Бургас! Два мандата (2011 г. –
2017 г.) е била общински съветник в Община Бургас. Народен представител e в 44-ото и 46-ото Народно събрание на Република България.
Изборът й за ПП ГЕРБ през 2006 г. не е случаен.
Тогава партията повярва на нея и на други млади хора в стремежа им за промяна, за развитие
и за по-добри политики.
Към днешна дата Галя Желязкова е член на
Контролната комисия на ПП ГЕРБ и зам.-председател на МГЕРБ.
Нейни приоритети са:
 За младите хора - осигуряване на сигурност,
стабилност и шанс за развитие;
 За общините и малките населени места в област Бургас
Интервю на
Силвия ШАТЪРОВА
- Госпожо Желязкова,
как ще провокирате хората да излязат да гласуват в
една поредна кампания за
извънредни избори?
- През последната година и
половина сме на четвърти избори за парламент, хората започват да губят доверие в политиците. Това е най-големият проблем, който усещаме,
освен тревожността у тях как
ще преживеят зимата. Затова
смятаме, че на първо време е
важно да излезем с апел да
се доверят на нашите думи
за това колко са важни тези
избори на 2 октомври. Колко
е важно след тях да излезем
със стабилно правителство,
което да стъпи на основните
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държавата. Постоянно получаваме информация от служебното правителство колко са нестабилни приходите
в бюджета, дали ще има газ
след 1 октомври. За това, че
няма компенсации за бизнеса - ако те спрат, инфлацията ще скочи двойно и тройно.
Тези компенсации помагат да
са по-ниски нивата й. Считаме, че ние винаги сме показвали, че сме диалогични. Нормално е на избори всеки да е
срещу всеки, ние гледаме да
запазим и малко искрица положителност, защото ако хората слушат само критика, те
още повече се обезверяват.
Ние в нашите срещи с хората се опитваме да им вдъхнем
надежда, да им кажем, че има
още време и можем да спасим ситуацията и ги призова-

Галя Желязкова,

кандидат за народен
представител от
Коалиция ГЕРБ - СДС:

Доказали сме, че можем
да управляваме в кризи и след тях
принципи на националните ни
интереси, да успее да стабилизира държавата и да я върне в нормални релси, в които
е била преди време. Ако това
безвремие продължи, ще става все по-зле. Апелът ни е да
излязат и да гласуват с разум и да подкрепят едни смислени предложения, които могат да стабилизират страната
и да решат кризите.
Апатията сред хората идва
от постоянната омраза, която се насажда в обществото.
Свидетели сме на опорките,
които дойдоха от „Продължаваме промяната“, за това как
ГЕРБ трябва да се пенсионира. Аз не се считам за стар
политик, въпреки че се занимавам дълги години с политика. Имаме избиратели,
и то немалко, те са ни гласували доверие. Опонентите ни
създадоха това напрежение и
разделение и то води до апатия и липса на вяра в политиците, че могат на практика да
променят нещо.
- Готови ли сте вие от
ГЕРБ да направите мост
между политическите сили,
така че да не продължи
това разделение?
- Считам, че да. Ние сме
били в три правителства, две
от тях коалиционни - веднъж
с „Реформаторския блок“,
веднъж с „Обединени патриоти“. Не е лесно да се работи
в коалиция, но ние сме доказали, че сме добър партньор
и сме се стремели да следваме управленската програма,
правена съвместно с коалиционните партньори. За нас
водещо беше тя.
След 2 октомври всяка една
партия трябва да направи сериозни политически компромиси в името на гражданите
и запазване стабилността на

ваме да гласуват.
- Кои са приоритетите, за
които ще работите и кои са
законопроектите, които не
търпят отлагане?
- На първо време трябва
да се приемат антикризисни мерки, до средата на ноември ще се сформира правителство. Най-важното след
него е държавният бюджет.
Това, което направиха колегите в предното Народно събрание - да приемат бюджет
след започването на годината, постави общините, институциите в едно безпрецедентно състояние. Те разполагаха
с 1/12 от предходния бюджет,
но спрямо 2021-ва, 2022 година е съвсем различна и всички стоки и услуги са по-високи и това постави общините в
трудна ситуация. От там страдаха и хората.
Каквато и предизборна
кампания да сме правили - за
Народно събрание, за Европейски парламент, за президент - хората се интересуват
какво се случва в тяхната община, в тяхното малко кътче,
улица и когато държавата остави общините без подкрепа,
по този начин страдат хората,
които живеят в тях.
Кметът Димитър Николов
бе предложил 28 хубави проекта за града, за първи път
нито един не беше финансиран и подпомогнат от правителството. Това е олицетворение на една политическа битка, за разлика от тях, ние като
партия никога не сме делели
кметовете на наши и ваши.
Помагали сме на всички.
Смятам, че на първо време
е важен бюджетът, там ще се
заложат социални и енергийни мерки, които са спешни и
наложителни. Не на последно
място и пакетът от закони, ко-

Това, което се случва в общините в момента,
е със средства, осигурени от времето на управлението
на Бойко Борисов от мандат 2017 - 2021
ито касаят Плана за възстановяване и устойчивост. Докато
другите държави от ЕС са си
изхарчили парите, ние не сме
ги взели и все още не сме готови и подготвени да получаваме пари по него. Седем месеца наблюдавахме едно бездействие. Слушахме по цял
ден представители на другите партии да говорят как ще
приемат едни закони и така
не приеха нито един. Можеха още декември да направят
бюджета и да отпушат процесите, като тръгнат и законите,
които касаят Плана за възстановяване. Това са средства, от които можем да се
възползваме и те да влязат
в нашата икономика.
През 2017 година, когато
стартира нашето правителство, заложихме средства
за реформа в образованието, след което средства за
отбраната, имаше и социален пакет. Политиките на
едно правителство се очертават през бюджета. Затова
смятам, че това ще е най-важното нещо.
- Кои са проблемите на
две малки общини като
Средец и Сунгурларе, върху които имате поглед?
- Четири години отговарях
за тях. Те са най-големите
като територия и населени
места, истината е, че за година и половина не получиха нищо. Тежко изкараха зимните месеци, те са големи по
площ, но не и по население и

средствата от бюджетите им
не са големи. И Общината не
може да инвестира в отделните села.
За Средец наблягаме, като
считаме, че е много важен
четирилентовият път Бургас
- Средец. Средец е близо до
Бургас, чрез пътя ще имат
достъп до образование, здравеопазване и работа в Бургас, а ще могат да си живеят в Средец.
Местната власт в Средец се
сблъска с доста неприятности
като завишаване на сметките
за електричество и притеснението дали държавата ще му
помогне да си плати тока.
Мога да кажа, че Средец се
управлява от наш кмет, той
винаги се е справял с кризите
с повече икономии и разпределяне на средствата. Преди
няколко дни открихме игрище по плажен тенис. Въпреки че е трудно времето, има
апатия и отрицание в обществото, хората в малките населени места искат да живеят по-добре, градът им да се
развива.
Искат да се инвестира в
детски градини, училища и
нашите общини са олицетворение на по-добро. Това са
основните желания на хората - да живеят в едно по-хубаво, по-сигурно, по-приветливо място.
В 46-ото НС зададох въпрос към министър Виолета
Комитова, която спря няколко пътища в региона с моти-

ва, че няма пари за тях, а те
бяха между 50-80% готови. Тя
просто ми каза, че не може да
се раздават толкова пари за
пътища. И в годините, в които съм била общински съветник и депутат няма среща, на
която хората да не ме попитат: „Кога ще се прави ремонт
на тази улица?“. Хората имат
потребност от добри пътища
и нашето правителство инвестираше в асфалт. Не е точно
вярна тезата, че асфалт не се
яде. Когато караш по лош път,
ти си разбиваш колата и даваш пари за ремонт.
В Сунгурларе ситуацията не
е по-различна, там се действаше за проект за улично осветление. Държавата го спря,
имат нужда от държавна помощ, за да си оправят инфраструктурата. Правят се
ремонти на две училища, но
парите са осигурени от нашето управление. Това, което се
случва в общините в момента, е със средства, осигурени от времето на управлението на Бойко Борисов от мандат 2017 - 2021.
Умишлено се забавя работата по Програмите, това
е също средство да влязат
средства в общините и те да
облагородят средата. За нас
умишлено се забави и Планът
за възстановяване, защото
нямат експертен капацитет.
В ГЕРБ винаги сме твърдели,
че сме млади и образовани.
Младостта сама по себе си не
е достатъчна, трябва да има

уважение към институциите,
към това, което е правил човекът преди теб. Не може да
дойдеш и да удариш хикса, защото нямаш това време. Държавата не е трибуна, на която
да започнеш да се учиш. Когато стъпиш в Народното събрание, трябва да знаеш какво да
правиш, ако тръгнем към още
едни избори, хората ще бъдат
отчаяни. Ние се стремим да
им вдъхнем надежда и позитивно мислене, че имаме добре подготвена програма. Тя
е около 140 страници. Правим
доста промени в туризъм, социална политика. Това, което
сме говорили преди една година, то не е актуално, особено след данните на служебния
министър на финансите, че в
бюджета няма приходи, с които да се покрие увеличението на пенсиите от 1 октомври.
Това е тревожно.
Ние сме доказали, че европейските институции ни уважават, ще подготвим добър
бюджет и да се работи по Плана за възстановяване. Считаме, че с експертите, които
притежаваме, може да се случи изключително бързо.
Ние сме го доказали преди,
управлявали сме след като
са били спирани по време на
Орешарски европейски програми и г-н Борисов застана
начело на власт. Изключително бързо успяхме да се мобилизираме и да върнем доверието на европейските институции.
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Соня КЕХЛИБАРЕВА
Сладкарският бранш и професия в град Бургас се оформят още в началото на миналия век. След ИлинденскоПреображенското въстание
хиляди бежанци са прогонени от Тракия и Вардарска
Македония. Те търсят спасение и препитание в
България.
Едни от първите, дошли
в морския град през 1902 г.
от Македония и започнали
да изкарват прехраната си
с правене на боза и халва,
са Спас и Лазар Блажеви,
Георги Русев, Антон Илиев.
От Албания идват Мехмед
Хасанов и братя Мустафови.
От Радомирско и Шоплука
сезонно пристигат гурбетчии,
майстори на бозата. До този
момент обичайните сладкарски изделия за българина са
бозата, салепът, халвата, локумът, баклавата и шекерът.
Те обаче се правят примитивно, в домашни условия.
През 1912-1920 г., подгонени от войните, в Бургас идват
нови преселници: Трендафил
Теодосиев, братя Янко и
Петър Анастасови, братя
Цаневи, братя Николови,
Христо Андонов, братя
Гюрови.
Някои от тях откриват малки сладкарнички, други работят на ишлеме. Постепенно
сладкарското производство
се разраства. Появяват се
първите фабрики на братя
Анастасови, братя Цаневи и
на Аврам Чальовски за производство на бонбони и захарни изделия. Наемат се
работници и чираци, които с годините се специализират. В конкурентна среда
собствениците произвеждат
богат асортимент качествена продукция, задоволяваща не само клиентите в града, но зареждат сладкарници из страната.
Но идва 9.ІХ.1944 г.
Сладкарниците продължават да работят, но постепенно се чувства промяната.
Става все по-трудно да оцеляват самостоятелно.
На 10 март 1947 г. във
Виенската сладкарница на
Стоян Боев на ул. “Цар Боян”
№2 се свиква събрание на
майсторите сладкари и решават да се основе Трудовопроизводствена кооперация за производство на захарни изделия под името
“Сладкар”. Избран е председател - Ганчо Давчев, подпредседател - Коста Минев,
секретар - Кольо Големанов.
Сред основателите са Атанас
Йовев, Стоян Боев, Димитър
Карагьозов - общо 13 човека.
На 31 март 1947 г. на заседание се решава да се
наеме работилницата с пекарна собственост на инж.
Орозов на ул. „9 септември”

Зареждане на сладкарницата на ул. „Александровска“

История на
Сградата, собственост на ТПК „Сладкар“ на
ул. „Черноморка“ №6
№2 (дн. ул. „Фердинандова”).
Прибира се инвентарът и наличните суровини на кооператорите в новата работилница. Приемат се и нови членове: Димитър Капитанов,
Димитър Пелев и Яни Иванов
и др. До края на годината общият брой на кооператорите
достига до 49 човека.
В новоучредената кооперация влизат собствениците на сладкарници: „Извор”,
“Виенската сладкарница”,
„Пчела”, „Букет”. През септември 1947 г. се приобщава
и сладкарница „Савоя”, собственост на Иван Христов.
Бургаският областен съд
вписва в Търговския регистър под №1787/47 от 5.04. 1947
г. новообразуваното коопе-

ративно сдружение под името „Сладкар”. Публикувано
е в Държавен вестник бр.
97 / 1947г.
На 27.04.1947 г. кооперацията започва съществуванието си и дава първата продукция. Още в началото започват и трудностите, следвоенно време е. На пазара липсват основно брашно, захар,
яйца, мляко. Налага се тези
продукти да се закупуват от
селата, за да не спре производството.
На 25.10.1947 г. на събрание се взема решение, кооперацията да сключи кредит от Черноморска популярна банка за 3 500 000
лв. На 27.10.1947 г. УС на
ТПК „Сладкар” закупува

Колективът на „Сладкар“ чества 9.IX.1951 г.
триетажна сграда на ул.
„Черноморка” №6. Издаден
е нотариален акт. В новата
сграда се откриват отдели:
сладоледен, варива, за производство на пасти и торти и производство на боза.
Наред с работните помеще-

ния се обособява канцелария, склад, клуб за събрания
и библиотека. Закупува се на
старо лека кола и каросерията се приспособява за разнос на продукцията по сладкарниците.
На първото годишно отчетно събрание е оповестена брутна печалба 6 578 704
лв., а чистата печалба е
1 390 000 лв.

Социални и
квалификационни
дейности

Цех за закуски

Машина за чупене и чистене на орехи. Отляво Иван Кренчев в двора на
ТПК „Сладкар“

На 10.07.1947 г. се приема
правилник за вътрешен трудов ред на ТПК „Сладкар”, в
който са включени задълженията, работно време, почивките, трудовата дисциплина,
заплащане на годишните отпуски. При установяване на
кражба на който и да е кооператор, същият се изключва
веднага и се предава на съдебната власт. Отпуските по
болест и при продължително
лечение се определят от консултант и трима лекари.
През 1948 г. се приема нов

типов устав на кооперацията.
Включени са клаузи за подпомагане на служителите, за
ползване на обществен стол,
определят се средства за облекло и обувки, застраховка
на служителите, за средства
за тържества. Ежегодно се
правят ревизии на тези разходи. Приема се устав на кооперацията, който се осъвременява през 1957 г. и по-късно през 1965.
Наред с производствените
задачи кооперацията приема
да осъществи и много социални дейности. Месечно на
децата на кооператорите на
възраст под 18 години да се
изплащат по 50 лв. Осигурява
се безплатен обяд. Раздават
се по 20 л. боза и по 20 пасти, 2 кг гроздов мед на служителите с деца и по 1 кг на
тези без деца. Отпускат се
значителни парични помощи за цялостна издръжка
на две деца сираци, изпращат се парични помощи за
гръцките деца, за построяване паметник на Г. Димитров
и за разни дружества. Всяка
година се организира новогодишна елха с подаръци за
децата, отчитат се съревнования, награждават се с па-

Майстори сладкари Атанас Кюлджиев и Начо Проданов

Чф
рични премии ударниците в
производството.
Изпращат се делегати
на браншови кооперативни конгреси, конференции и събрания в страната. Осъществяват се връзки
за обмяна на опит в София,
Варна, Перник, Вършец,
Берковица, Унгария за споделяне на професионален
опит. Разходите за командировките се одобряват от съвет, избран от участниците в
кооператива.
През 1948 г. се сформира младежка организация от 16 членове със секретар Тодор Узунов. От
тях 9 отиват на строежа на
Димитровград, 4 на линията Перник - Волуяк и язовир
„Копринка“. Организират се
футболен, шахматен и волей-

Старият Бургас
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Рационализаторска
дейност

Служителки на сладкарница „Роза“ с управител Бай Мильо

За да се облекчи ръчната работа, в производството са правени рационализаторски предложения, които
се внедряват. Изработени
били различни машини:
за сладолед, за рязане на
вафли, за изливане на бонбони фондан, за производство на тулумбички, за мелене на фъстъци, за отделяне на черупките от ядките на орехите, за бъркане
на локум, за пръскане на
кифли... Един от най-изявените рационализатори бил
Стоян Боев.

13

море” и е носител на окръжни и национални награди.
С развитието на туризма по
Черноморието, ТПК “Сладкар“
започва да зарежда ресторантите в Слънчев бряг с пасти и торти, както и селищата
Обзор, Ахтопол и селата на бившата Бургаска околия. Освен
сладкарниците в града, зареждат павилионите на “Здрава
храна”, ГТП „Хранителни стоки” и сектор „Столове”. Това
разширение на производството налага да се построят нови
модерни помещения.

Сладкарски
комбинат
През 1968 г. в югозападната част на Бургас, по шосе-

ТПК „Сладкар“ в Бургас

Шприцоване на бисквитки „Дуи“ от Радка Кренчева - 1965 г.

Производство на вафли - 02.1958 г. В средата е Иван Кренчев

болен отбори.
За нуждите на кооперацията се закупува нова лека
кола, система „Ръгби” два
цилиндъра за разнос на продукцията по обектите.
Приемат се нови членове
в кооперацията. През 1962 г.
те са 187 човека с дялов капитал 21 331 лв., а през 1962
те вече са 195. Увеличава се
и броят на работниците през
годините и докато през 1952
г. са 59, през 1970 достигат
300 човека.
През годините за председатели на кооперацията са избирани: Йордан
Големанов, Иван Мечков,
Димитър Капитанов.

Производство и
асортимент
Постепенно асортиментът на производство се разширява. Майсторите правят
торти с различни видове украси. За празниците предприятията поръчват тематични видове: торта „1 май“, „9
септември“, увековечавани
с ликовете на Г. Димитров и
Сталин, Нова година, къщички в снега и др.
Впечатляващ е списъкът на
асортимента на кооперацията за 1964 г.
Произвеждат се 50 вида
торти: „Бадемова“, „Гриляж“,
„Пеперуда“, „Дънер с катеричка“, „Кошничка с ягоди“, „Линдзер“ с рози, пететажни торти с шоколад,
Марципанена торта, Маслена,
Шафранова, „Вятърна мелница“ и др.
56 вида пасти: „Линдзер
с бадеми“, „Витошки“,
паста „Глобус“, „Бургас“,
„Лимоново руло“, „Чудните
скалички“, паста „Конго“,
„Ушички“ и др. Петифурите
също са много търсени и
били 13 вида: „Бобчета“,
„Ракета“, „Лале“, „Круши“,

Торта с лика на Сталин - 1951 г.
„Детелина“ и др.
Изработвали са 15 вида
Канди (Candy) - бонбони.
В историята на кооперацията през годините остават
имената на майсторите сладкари: Георги Вълков, Атанас
Кюлджиев, Киро Тодоров,
Герасим Герасимов, Васил

Василев, Начо Проданов,
Тодор Узунов - технолог и
началник на производството, Коста Минев - майстор
на тортите.
Ненадминат в правенето
на баклави и саралии бил
майстор Пелев.
Кооперацията произвеж-

Изложба на продукция в ресторант „Черно море“

Изложба на сладкарска продукция в „Роза“, 1960 г.
да и тестени изделия: закуски, гевреци, кифли, баници, точени кори. В този
цех са работят наравно
с мъжете и жени: Радка
Кренчева, Зоя, Ганка. Иван
Кренчев е ръководел производството на различни
видове вафли.

Сладкарски изложби
на продукцията
От 1 март до 27 март
1964 г. под патронажа на
Министерството на вътрешната търговия, в салона
на ресторант „България” в
София се организира национална кулинарна изложба в чест на 20-годишнината
от социалистическата революция. Участват най-добрите специалисти от бранша в
страната, удостоени със званието „Майстор сладкар” и
„Майстор готвач”. Броят на
изложените експонати е внушителен - 1200. Бургаската
ТПК “Сладкар” се представя от 9 майстори с пастите:
„Куба“, „Пралинка“, „Европа“
и торти: „Букет рози“, „Букет
макове“, „Кошничка с ягоди“.
Цялостната продукция е отличена с грамота, а на майсторите сладкари е присъдена парична награда.
Кооперацията урежда самостоятелни сладкарски изложби в ресторант “Черно

то за Нефтозавода, на площ
от 4000 кв. м се построява нова сграда комбинат.
По този начин се извършва концентрацията на цялата сладкарска промишленост и 40% от безалкохолните и подсладени газирани
напитки. През същата година от дейността на кооперацията отпада производството на закуски, които преминават към “Хляб и хлебни изделия”. 2400 кв. м са предназначени за сладкарско производство, 400 кв. м - за производство на безалкохолни и
газирани напитки, 1000 кв. м
складови помещения, автогараж с добре уреден автосервиз. Разширеното производство налага да се разшири
пласментът на продукцията
в градовете Ямбол, Сливен,
Варна, Пловдив, Хасково,
Кърджали и др.
До края на 1972 г. сладкарският комбинат – Бургас произвежда ежегодна продукция
за 2 500 000 лв. и безалкохолни напитки за 600 000 лв.
От 1 януари 1973 г. кооперация “Сладкар” преустановява своята дейност като самостоятелна кооперация и
става отдел към Стопанска
дирекция „Търговия” - клон
“Сладкар”.
От 1 април 1977 г. клон
“Сладкар” преустановява
съществуването си като
производствена юридическа единица и става цех към
“Хлебно-сладкарска промишленост” - Бургас.
Авторката благодари на
Ана Вълкова, Дора Кренчева,
Мария Танкова, Радка
Ковачева - дъщери на майстори сладкари в ТПК „Сладкар”
за предоставените снимки и
спомени. Благодарност и за
служителите на Държавен архив - Бургас за предоставените ми документи. Без тяхно съдействие статията нямаше да има такава пълнота
и достоверност.

Чф
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Наши каратисти с медали от
Световното първенство в Чехия,
в конкуренция с 32 държави
Петима състезатели на карате
клуб „Цанев Бургас“ бяха част от
националния отбор на България,
който взе участие на Световното
първенство по шотокан карате в
град Пардубице - Чехия.

Бургаските състезатели завоюваха 1 сребърен, 5 бронзови медала и 4 пети места. Битките се проведоха при изключително висока
конкуренция.
В надпреварата участваха 1800
състезатели от 32 държави.

Преразпределят субсидията на „Нефтохимик“
към четири бургаски клуба
120 000 лева остават неизползвани
след отказа на Анелия Златкова за
участие във „В“ група

Георги РУСИНОВ
120 000 лева, които представляват субсидия за ПФК
„Нефтохимик 1962“ АД, ще
бъдат преразпределени
между четири бургаски клуба. Три от тях са футболните „Черноморец“, СНЦ „Нефтохимик“ и „Звезденбург“.
Извънредната докладна
на председателя на Комисията по спорт Георги Маринчев първоначално включваше трите отбора, които трябваше да получат по 30 000
лева, а остатъкът от 30 000
лева трябваше да остане в
резерв. В зала обаче членът
на комисията и заместникпредседател на Общински
съвет - Бургас Станимир
Апостолов предложи те да
се насочат към хандбалния
клуб „Фрегата“.
„Бургас е един от центровете на хандбала. Бургас е
шампион по хандбал. Бургас
участва в европейски турнири. Елитните спортове се

СНЦ „Нефтохимик“
подкрепят от Общината винаги и затова предлагам и
хандбалът да е сред тях, които участват в елитната „А“
РФГ“, аргументира се Апостолов.
Предложението му бе при-

ФК „Черноморец“
ето от колегите му в залата.
Георги Маринчев обясни,
че средствата се преразпределят, тъй като президентът
на ПФК „Нефтохимик 1962“
Анелия Златкова се е отка-

ФК „Звезденбург“

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и
чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Царево, Председателят на Общински съвет – Царево
организира обществено обсъждане за представяне Годишния отчет
за изпълнение на бюджета на община Царево към 31.12.2021г. и
отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствени организации и
цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Публичното обсъждане ще се проведе на 21.09.2021г. (сряда)
от 10.00 часа в лекционната зала в сградата на НЧ „Георги Кондолов“, гр. Царево.
Материалите за публичното обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Царево www.tsarevo.org
СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
"ВАРНА ВИП ПРОПЪРТИ" ООД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Изграждане
на ваканционно селище-18 броя вилни сгради в ПИ 44094.23.1
(УПИ VII), по КК на м."Смайлов чаир", с. Лозенец, Общ. Царево”.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на следните адреси:
Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

за РЕКЛАМА
056 82 54 35, 0878 424 698
www.faragency.bg

зала да запише клуба за
участие във „В“ група. Предложението бе гласувано
спешно и докладната влезе
като извънредна поради
нужда от финансово обезпечаване на елитните групи –

U15 и U17 за участие в национално първенство по футбол за сезон 2022/2023 на
трите бургаски отбора.
Средствата са необходими
за обезпечаване на разходите, свързани с транспорт,

храна и престой при гостуване на отборите, както и
разходи за обезпечаване на
домакинските им мачове.
Общински съвет - Бургас
подкрепи докладната записка.

ХК „Фрегата“

„Черноморец“ получи стадиона
в „Долно Езерово“ на концесия
Георги РУСИНОВ
Футболният „Черноморец“
получи стадиона в „Долно
Езерово“ на концесия. Това
стана с решение на Общински съвет - Бургас. Тя ще е
за период от 30 години. Ръководството на „Черноморец“ се ангажира с инвестиционна програма, с която да
надгради базата в бургаския
квартал.
С настоящата процедура
се цели общинският спортен
обект да бъде пълноценно използван както в полза на
спортния клуб, така и в полза на обществото. Всички
разходи за инвестиции и поддръжка ще бъдат за сметка
на ползвателя. Съгласно
предварителните разчети
Сдружението предлага инвестиция в размер на 400 000
лева.
„Инвестицията в стадиона
ще позволи на сдружението
да развие дейността си, при
спазване на всички международни стандарти за упражняване на футболния спорт.
Новата база ще предостави
възможност на „Черноморец
1919” да организират и про-

веждат различни видове
спортни събития. Ще се предостави пълно право на мъжкия представителен отбор на
ФК „Долно Езерово”, както
и на детската школа за ползване на базата и направените подобрения. Това би допринесло за развитието на
спорта, както и за засилване желанието на подрастващите да практикуват любимия спорт“, се посочва в докладната записка.
Предвижданата инвести-

ция в размер на 400 000 лева е за срок от три години
след сключване на договора.
Ето и какво се предвижда
за първата година: изграждане на нова поливна система на съществуващ терен;
реновация на тревен чим на
основен терен, ще се ползва
тревна смеска RPR; изграждане на система за външно
видеонаблюдение; монтиране на седалки и ремонт на
секторите; ремонт на налич-

ните огради и поставяне на
допълнителни такива. За втората и третата година са планирани: изграждане на две
допълнителни спортни игрища с размер на 7000 кв. м с
изкуствена настилка; полагане на тартанова спортна
настилка; изграждане на соларна инсталация.
От клуба изразиха задоволството си от решението
на Общински съвет – Бургас
и благодариха за гласуваното им доверие.
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ЗАПОВЕД
№ РД-09-1006/13.09.2022 г.
гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от НРПУРОИ,
и в изпълнение на решение на Общински съвет
Камено по т. 13 от Протокол № 32 от
30.06.2022г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. ИЗМЕНЯМ своя Заповед № РД-09955/30.08.2022г. в часта по точка ІІ., както следва:
Вместо:
- „Търгът за отдаване под наем на три обособени помещения, със самостоятелен вход, в сградата на Кметството, в с. Тръстиково, ще се проведе
в гр. Камено в сградата на общинска администрация Камено на 26.09.2022 г. от 11:00 часа.“

ЗАПОВЕД
№ РД-09-1008/13.09.2022 г.
гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от НРПУРОИ
и в изпълнение на решение на Общински съвет
Камено по т. 31 от Протокол № 33 от
28.07.2022г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. ИЗМЕНЯМ своя Заповед № РД-09953/30.08.2022г. в часта по точка ІІ., както следва:
Вместо:
- „Търгът за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Кметството, в с. Черни връх, ще се проведе в гр. Камено в сградата
на общинска администрация гр. Камено на
26.09.2022 г. от 10:40 часа.“

 

 
 

Да се чете:
- „Търгът за отдаване под наем на три обособени помещения, със самостоятелен вход, в сградата на Кметството, в с. Тръстиково, ще се проведе
в гр. Камено в сградата на общинска администрация Камено на 26.09.2022 г. от 14:00 часа.“
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед
своевременното провеждане на тръжната процедура, допуска предварителното изпълнение на Заповедта.
Настоящата Заповед да се публикува в местен
ежедневник, на страницата на Общината в интернет
и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
/П/
Кмет на Община Камено
Заповедта е обявена на таблото за обяви на
13.09.2022г.

Да се чете:
- „Търгът за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в Кметството, в с. Черни връх, ще се проведе в гр. Камено в сградата
на общинска администрация гр. Камено на
26.09.2022 г. от 13:40 часа.“
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед
своевременното провеждане на тръжната процедура, допуска предварителното изпълнение на Заповедта.
Настоящата Заповед да се публикува в местен
ежедневник, на страницата на Общината в интернет
и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
/П/
Кмет на Община Камено
Заповедта е обявена на таблото за обяви на
13.09.2022г.
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ЗАПОВЕД
№ РД-09-1007/13.09.2022 г.
гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от НРПУРОИ,
и в изпълнение на решение на Общински съвет
Камено по т. 10 от Протокол № 33 от
28.09.2022г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. ИЗМЕНЯМ своя Заповед № РД-09954/30.08.2022г. в часта по точка ІІ., както следва:
Вместо:
- „Търгът за отдаване под наем на Помещение
№ 13, находящо се в сградата на Читалището, в
гр. Камено, ще се проведе в гр. Камено в сградата на общинска администрация Камено на
26.09.2022 г. от 10:50 часа.“

ЗАПОВЕД
№ РД-09-1009/13.09.2022 г.
гр. Камено
На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 70, чл. 76 и сл. от НРПУРОИ
и в изпълнение на решение на Общински съвет
Камено по т. 11 от Протокол № 33 от
28.07.2022г.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. ИЗМЕНЯМ своя Заповед № РД-09952/30.08.2022г. в часта по точка ІІ., както следва:
Вместо:
- „Търгът за отдаване под наем на помещенията, находящи се в поликлиниката на гр. Камено,
общ. Камено, обл. Бургас, ул. „Митко Палаузов“ №
10, ще се проведе в гр. Камено в сградата на общинска администрация гр. Камено на 26.09.2022
г. от 10:30 часа.“
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Да се чете:
- „Търгът за отдаване под наем на Помещение
№ 13, находящо се в сградата на Читалището, в
гр. Камено, ще се проведе в гр. Камено в сградата на общинска администрация Камено на
26.09.2022 г. от 13:50 часа“
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед
своевременното провеждане на тръжната процедура, допуска предварителното изпълнение на Заповедта.
Настоящата Заповед да се публикува в местен
ежедневник, на страницата на Общината в интернет
и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
/П/
Кмет на Община Камено
Заповедта е обявена на таблото за обяви на
13.09.2022г.

Да се чете:
- „Търгът за отдаване под наем на помещенията, находящи се в поликлиниката на гр. Камено,
общ. Камено, обл. Бургас, ул. „Митко Палаузов“ №
10, ще се проведе в гр. Камено в сградата на общинска администрация гр. Камено на 26.09.2022
г. от 13:30 часа.“
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед
своевременното провеждане на тръжната процедура, допуска предварителното изпълнение на Заповедта.
Настоящата Заповед да се публикува в местен
ежедневник, на страницата на Общината в интернет
и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
/П/
Кмет на Община Камено
Заповедта е обявена на таблото за обяви на
13.09.2022г.
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Булевард

Тежка сватба вдигна
кандидат-депутат от ДПС

„Черноморски фар“
Голяма сватба вдигна кандидатът за депутат
от ДПС Сезгин Кадил. Булката се казва Хабибе, двамата са заедно от няколко години.
Тържеството бе в поморийското село Страцин, а кумове бяха водачът на листата на ДПС
в Бургаска област Севим Али и неговата съпруга.
Бракосъчетанието се състоя в дома на младото семейство, а гостите се събраха в центъра на селото, където имат възможността да
поздравят младоженците.
Гости на сватбата бяха почти целият актив
на ДПС от Поморие и областта, както и голяма
част от кандидатите за депутати от партията.
За събитието пристигна и генералният консул на Турция в Бургас – Сенем Гюзел, както
и кметът на Поморие – Иван Алексиев.
Сезгин Кадил е общински съветник в местния парламент на Поморие и от години е в
редиците на ДПС. Той е лидер на младежката организация на партията в морското градче и един от най-активно спортуващите хора
в региона. Водил е футболните отбори на селата Страцин и Гълъбец.
В сезона на сватбите в руенските и поморийски села това тържество бе едно от найкоментираните.

С втори син
се сдоби
народният
изпълнител
Костадин
Михайлов
Дона
МИТЕВА
„Преди малко се роди нашият втори син - Пламен Костадинов Михайлов“, обяви
в социалната мрежа малко сред 10.00 часа на 13 септември младият народен певец от Странджа.
Както повелява традицията, станалият за втори път
мъжки баща събра приятели на богата трапеза в село
Бродилово.
Мъжката гласовита компания, в която обичайно има
музиканти и певци, направи специален видео поздрав
за съпругата на Костадин Михайлов – Дианна.
Пожеланията за бебе Пламен - от хубави по-хубави,
искрени и оригинални, не престанаха да се изливат като
рог на изобилието. Най-честите бяха да бъде като баща
си - пазител на българския фолклор да стане голям юнак
и да радва народа с народната песен както татко.

www.faragency.bg
Следете новините
в развитие и на мобилната
версия, достъпна за всички
смарт устройства

за РЕКЛАМА
056 82 54 35, 0878 424 698
www.faragency.bg

Бургаският хор „Самодивски огън“ „Меден рудник“ отбелязва с песни
стана лауреат на международния и танци своя квартален празник
фестивал „Велека фест“
„Черноморски фар“
По време на провелия се неотдавна
в Бургас Трети международен танцов
фестивал „Велека фест“ на бургаската фолклорна група „Самодивски огън“
при НЧ „Пенчо Славейков“ с ръководител младия странджански певец Стойко
Василев бе присъдено званието „Лауреат Първа степен“ за опазване на изкуството, съхраняване на традиционната
култура и високи художествено-творчески постижения.
Дипломът е подписан от Дора Барева,
член на Международния съвет по танци
при ЮНЕСКО.
Фестивалът се проведе в продължение
на три последователни дни – 26, 27 и 28
август, на открита сцена „Охлюва“ в бургаския приморски парк. На сцената бяха представени културните традиции на
различни народи и етноси.
Целта на проявата, която няма конкур-

сен характер, е да се осъществи творчески обмен на постиженията в областта
на музиката и танца.

„Черноморски фар“
На 17 септември, събота,
когато Българската православна църква почита светите София, Вяра, Надежда и Любов, „Меден рудник“ ще отбележи за пореден път своя квартален
празник. Организатори са
Народно читалище „Паисий
Хилендарски 1928“ и родолюбиви местни жители, с
финансовата подкрепа на
Община Бургас.
Както винаги, празникът
ще премине с много песни и
танци, а за финал ще има и
заря. Всеки е добре дошъл
на него. Избраното място
е близо до кръстовището
на улиците „Кооператор“ и
„Петрова нива“.

ПРОГРАМАТА:
10.00 ч.
Поднасяне на цветя при Паметника на основателите на
„Меден рудник“, в двора на ОУ
„Найден Геров”
10.30 ч.
Детско шоу с музика и танци
Детска фолклорна група „Звъника” при НЧ „Паисий Хилендарски 1928”
Детско вокално студио „Примо“ при НЧ „Св. св. Кирил и
Методий 1985”
Детска фолклорна формация
„Чинките” при НЧ „Св. св. Кирил
и Методий 1985”
Детски танцов състав „Мечта” при НЧ „Пробуда 1929”, с.
Равнец
Детска певческа група „Деница” при НЧ „Пробуда 1929”,
с. Равнец

11.30 ч.
Забавни игри с аниматорите
на „Киндер парти“
17.00 ч.
Надиграване и надпяване на
бургаски самодейни групи
Дамска фолклорна група „Орхидея” към пенсионерски клуб
”Демокрация”
Фолклорен танцов клуб „Медено котле”
Фолклорен танцов клуб „Пламък”
Гайдарска школа при НЧ
„Паисий Хилендарски 1928”
18.00 ч.
Ансамбъл „Странджа”
19.00 ч.
Празничен концерт с участието на оркестър „Бургас” и солисти – Кристина Стойкова и
Яна Биюкова
21.30 ч. – Празнична заря

