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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Започва подготовка за 
турнира по минифутбол 
на „БМФ Порт Бургас“

Скок нА тежките 
кАтАСтроФи

В оБлАСттА:

оптимист съм,  
че държавата 

ще има стабилно 
правителство

АМ „Черно море“ 
с реален срок -  
до 10 години 

лозарството  
трябва да 

заеме своето 
достойно място 
в икономиката, 

категорични  
са от ДБ

„БСП за България“ 
в Царево: 

разполагаме 
с най-добре 
подготвените 
специалисти
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Във „Възраждане“ бранят една от 
последните градинки в квартала

Следващият брой на вестник „Черноморски 
фар“ ще излезе на 4 октомври
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СБЪДнАтА МеЧтА
ЗА ПореДен ПЪт

Георги РУСИНОВ

Тежките ПТП, завършили със 
смърт и ранени, се увеличават. 
Притеснителната тенденция отчита 
годишен отчетен доклад на Областна 
дирекция на МВР-Бургас за изми-
налата 2021 г. На територията на 
Бургаска област за посочения пери-
од са регистрирани общо 1475 ПТП, 
а като тежки са регистрирани 395. 
Живота си са изгубили 28 души, а дру-
ги 537 са ранени. За сравнение ци-
фрите от 2020 г. показват, че общият 
брой пътни инциденти са били 1391, 
с 367 тежки, 26 загинали и 432 ране-
ни. Отчита се увеличение на общия 
брой ПТП с 84, увеличение на тежките 
ПТП с 28, увеличение 
на загиналите с 2 и 
увеличение на ра-
нените със 105.

Общинският съвет в Сунгурларе  
не даде думата на крупен земеделец

Притеснителна 
тенденция на 

ПтП-та със смърт 
и ранени отчита 

Полицията

3u



Дона МИТЕВА

Фермерът Николай Киров 
ще пусне молба до областния 
управител решението от по-
следната, тридесет и шеста 
сесия на ОбС Сунгурларе, в 
частта – точка първа, да бъде 
върната. Мотивът му за това 
е, че не е бил допуснат до из-
казване по време на заседа-
нието. Той е имал желание да 
зададе въпроси по първа точ-
ка, която е „Разглеждане на 
доклад от д-р Георги Кенов – 
кмет на община Сунгурларе, 
относно: Годишен отчет за 
изпълнение на бюджета и на 
сметките за средства от ЕС 
на община Сунгурларе“.

„Сесиите на Общинския съ-
вет са отворени за всички 
граждани. Аз си пуснах заяв-
ление, с което искам да се 
изкажа по точка, която е от 
обществен интерес. Съветни-
ците го подложиха на гласу-
ване и не ме допуснаха. Раз-
бирам, ако въпросът е от не-
обществен интерес – да не 
бъда допуснат. Така пише в 
правилника. Никой от съвет-
ниците не каза защо не ми 
дават да говоря“, казва зър-
нопроизводителят.

Като един от големите да-
нъкоплатци в тази община, 
Киров е имал намерение да 
попита за разяснение по оп-
ределени пера – приходи и 
разходи.

„Исках да разбера срещу 
част от сухите цифри какво 

се крие, където не е обясне-
но както трябва. Аз плащам 
всяка година около 80 – 100 
хиляди данъци в тази община 
и искам да знам моите пари 
къде отиват“, категоричен е 
Киров.

Той ще настоява областни-
ят управител да върне тази 
точка за преразглеждане. Ще 
се посъветва със своите ад-
вокати как точно да бъде 
формулирано искането му.

„Не исках да влияя върху 
решението на съветниците 
как да гласуват по тази точ-
ка. Просто тълкувания по ня-
колко пера, което интересува 
хората. А те да си гласуват 
както си искат, аз искам да 
знам къде ми отиват парите, 
а насреща не получавам ни-
що“, подчертава засегнатият 

от решението на съветниците 
Киров.

Основният бизнес на зър-
нопроизводителя е в община 
Сунгурларе. Той има в 10 се-
ла имоти, 7 - 8 хиляди декара 
земя там, както и над 60 ра-
ботници. Не е тайна и това, 
че той е един от дарителите в 
тази община.

На сайта на община Сун-
гурларе бе качен текст за 
проведената сесия, в който 
към първа точка бе написано: 
„Днес се проведе тридесет и 
шесто заседание на Общин-
ски съвет - Сунгурларе. На 
него бяха гласувани 8 точки 
дневен ред. Съветниците при-
еха годишен отчет от кмета 
д-р Георги Кенов за изпълне-
ние на бюджета и сметките 
за средства от ЕС“.

Георги РУСИНОВ

Недоволни жители на бургаския 
квартал „Възраждане“ внесоха нова 
подписка, с която настояват за запаз-
ването на една от последните градин-
ки в квартала. Става въпрос за терена 
в най-южната част на улица „Ферди-
нандова“, граничещ с булевард „Ма-
рия Луиза“. Над стотина души, живее-
щи в района, са се подписали и входи-
раха подписката в Община Бургас 
след като са разбрали за подновено 
намерение за строителство именно 
върху терена, на който се намира гра-
динката.

Това не е първата подписка, която 
жителите внасят. През 2019-а отново 
след тяхно недоволство Общински съ-
вет – Бургас не подкрепи докладната, 
която беше внесена за изменение на 
ПУП-а, с който се разрешаваше стро-
ителство. Става въпрос за частни ин-
тереси и желание за изграждане на 
две кооперации там, всяка с по 60 
апартамента. 

„Ще внесем официална подписка до 
Община Бургас. Събрали сме доста 

подписи, стотици са. Ще продължава-
ме. Нашето искане е да се запази зе-
лената площ, да няма бетон, построй-
ки и всякакви други работи. Няма да 
ги оставим така нещата, ще се борим 
до край и в съда. Всичко, което е не-
обходимо, ще направим. Имаме под-
крепата на всички живеещи в целия 
квартал“, заяви един от недоволните 
граждани.

Друг допълни, че доколкото хората 
знаят, там никога не е било частна 
собственост и че най-вероятно по-
скоро някой е овъзмезден с този те-
рен. 

„Питахме няколко пъти кой е соб-
ственикът, кой иска да строи. Никой 
нищо не ни казва. Искаме да ни го по-
кажат, да го видим този човек. Питаме 
най-старите баби там, които помнят и 
казват, че никога не е имало къщи 
там, ниви или каквото и да е“, споделя 
жена, живееща в района.

Хората са притеснени, че градинка-
та ще се унищожи, сред които и три 
100-годишни дървета.

„Като напълнят с бетон там, като на-
правят по 60 апартамента в коопера-

ция. Това са минимум 60 коли. Къде 
ще паркират? То сега няма място къде 
да паркираме“, заявява друг и добавя, 
че мястото е толкова малко, че няма 
място за разходка на децата в момен-
та, а какво остава за паркиране на 
още автомобили там.

„На тази градинка сме играли като 
деца. Искаме сега и нашите деца да 
си играят там. Всичко стана бетон. Не 
останаха зелени площи. Опитваме се 

да спасим малкото зелена площ, коя-
то е останала. Има начин Общината 
да възмезди частните интереси и да 
се запази градинката. Искаме да ди-
шаме чист въздух“, добавя бургазлий-
ка.

Точно за това ще настояват хората 
– частният собственик да бъде въз-
мезден с някой друг терен на община-
та, а този да се запази такъв какъвто 
си е – градинка. 
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З А П О В Е Д
№ 859 /28.09.2022 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от 
Закона за общинската собственост и чл.61 ал.1 т.2 и във връзка с чл. 26 ал.1 от Наредбата за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,

З А П О В Я Д В А М :
І. ОТКРИВАМ процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общин-

ски земеделски земи, частна - общинска собственост на Община Приморско, както следва: 

ЗЕМЛИЩЕ с . ВЕСЕЛИЕ

Но-
мер
по 

ред

АЧОС № Обект с НТП Местонахождение Площ Начална тръж-
на цена в лв.
(за една годи-

на)без ДДС

Депозит
за участие

1 №1079/
16.07.2008г.

ПИ №10731.20.77 V 
категория по КК; КР 
на с. Веселие ,
 Друг вид нива  

с.Веселие м.”Край се-
ло” при граници 
ПИ №10731.20.73 
ПИ №10731.20.104 
ПИ №10731.20.92
ПИ №10731.20.79
ПИ №10731.20.78

 
3.160дка

44.30лв 10 % от
н а ч а л н а т а 
тръжна цена
за 1 година

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следните условия за провеждане 
на търга:

1. Срок на договора – 5 /пет / години.
2. Началната тръжна цена в лева без ДДС, за имота 

за една година е посочена в таблицата по т.І 
3. Депозит за участие – 10% от началната тръжна це-

на за една година без ДДС.
4. Направените предложения не могат да бъдат по-

малки от началната тръжна цена за една година (без 
ДДС) плюс 10%.

5. Не се допускат до участие в търга лица, които имат 
данъчни или облигационни задължения към община 
Приморско.

6. Не се допускат свързани лица по смисъла на Тър-
говския закон и свързани предприятия по смисъла 
на Закона за малките и средните предприятия, които 
обработват повече от 10 000 дка.

7. Начин на плащане на наемната цена – спечелили-
те участници заплащат достигната при търга цена, съ-
гласно проект на договор в тръжната документация.

ІІІ.Тръжна документация:
1. Заявление за участие в търга – (по образец);
2. Административни сведения за участника -(по об-

разец);
3. Декларация по чл.11, ал.2 от Закона за общинска-

та собственост- (по образец);
4. Акт за общинска собственост;
5. Препис от настоящата заповед;
6. Извлечение от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост, в частта относно процедурата за провеж-
дане на търга;

7. Проект на договор;
8. Скица на имота
9. Ценово предложение за размера на цената (по об-

разец);
10. Декларация за оглед и съгласие (по образец).
ІV. Задължителни документи за участие:
1. Заявление за участие в търга – (по образец);
2. Административни сведения за участника -(по об-

разец);
3. Декларация по чл.11, ал.2 от Закона за общинска-

та собственост- (по образец);
4. Декларация за оглед и съгласие (по образец);
5. Декларация за свързаност/липса на свързаност по 

смисъла на ТЗ и ЗМСП (по образец);
6. Идентификационен номер по ЗДДС (за регистри-

раните по ЗДДС);
7. Квитанции за внесен депозит за участие и закупе-

на тръжна документация;
8. Предложение за размер на цената, поставено в 

отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис от 

външната страна „предлагана цена” и името на участ-
ника, и поставен в общия плик; за обект №..... ………../по 
образец/. Размерът на цената да е без включен ДДС.

9. Декларация за оглед и съгласие. 
10. Решение на управителния орган на юридическо-

то лице за участие в търга /за юридическите лица/ и на-
емане на имота.

* Всички документи трябва да са с дата на изда-
ване, не по-рано от 3 (три) месеца от обявената дата 
на отваряне на офертите или да са в срок на тяхната 
валидност, когато такава е изрично записана в тях. 

Документите се предоставят в оригинал или ко-
пия, заверени с подпис и печат на участника. 

Изпълнението на договор за отдаване под наем на 
земеделските земи, ще започне считано от датата на 
сключване на договора .

V. Срок за закупуване на тръжната документация- 
от деловодството на Община Приморско - до 16.00 ча-
са на 10.10.2022г.  

VІ. Срок за подаване на предложенията за участие 
- до 17.00 часа на 10.10.2022г.

VІІ. Предложения за участие се подават в деловод-
ството на Община Приморско в запечатани и непро-
зрачни пликове, надписани с наименованието на участ-
ника и описание на обекта, за който се участва в търга.

VІІІ. Цена на тръжната документация – 30.00 лв.
(тридесет лева) за всеки обект/имот/, платими на ка-
сата на Община Приморско, и размер на депозит за 
участие -10% от началната тръжна цена за една сто-
панска година , вносими по сметката на Община При-
морско:

Банка-ОББ АД , 
ІBAN :BG59UBBS80023300372010; 
BІC : UBBSBGSF
ІХ. Дата на отваряне на предложенията – 

11.10.2022г., час на отваряне -10.00 часа, място на 
отваряне - сградата на Общинска администрация При-
морско, ул. „Трети март”№56.

Х. Оглед на обектите може да се извърши всеки ра-
ботен ден до деня, предхождащ датата на провеждане 
на търга, с превоз на кандидата и в присъствието на 
представител на Община Приморско.  Н а с т о -
ящата заповед да се постави на информационното таб-
ло в сградата на Община Приморско и кметство Весе-
лие. Да се публикува в един регионален ежедневник и 
на интернет страницата на Община Приморско.

XІ. Контролът по изпълнение на настоящата заповед, 
възлагам на Мария Георгиева – Секретар на община 
Приморско.

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ 
(Кмет на община Приморско)

Искат Общината да възмезди 
частниците с друг терен 

Общинският съвет  
в Сунгурларе не даде думата 

на крупен земеделец
Фермерът Николай Киров, който плаща 100 000 
лева данъци в общината, ще настоява точката 

да бъде върната от областния управител
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Вестникът е член е на Бъл гар-
ска та асо ци ация на ре гио нал ни-
те ме дии (БАРМ). Носител е на 
наградата "Св.Константин Ки-
рил Философ" на БАРМ.
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перо" на СБЖ.
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Георги РУСИНОВ

Тежките ПТП, завършили със 
смърт и ранени, се увеличават. 
Притеснителната тенденция отчи-
та годишен отчетен доклад на Об-
ластна дирекция на МВР-Бургас 
за изминалата 2021 г. На терито-
рията на Бургаска област за по-
сочения период са регистрирани 
общо 1475 ПТП, а като тежки са 
регистрирани 395. Живота си са 
изгубили 28 души, а други 537 са 
ранени. За сравнение цифрите от 
2020 г. показват, че общият брой 
пътни инциденти са били 1391, с 
367 тежки, 26 загинали и 432 ране-
ни. Отчита се увеличение на об-
щия брой ПТП с 84, увеличение на 
тежките ПТП с 28, увеличение на 
загиналите с 2 и увеличение на 
ранените със 105. 

Повече катастрофи  
в градовете и селата, 

отколкото на пътя

Анализът показва, че повече от 
пътните инциденти настъпват в 
населените места, отколкото из-
вън. 220 тежки ПТП-та със 7 заги-
нали и 257 ранени, което сравне-
но с 2020-а отчита увеличение на 
загиналите с 1 повече, но намале-
ни при броя – 13 и ранените – 5.

За 2021-ва извън населените 
места са регистрирани 175 тежи 
ПТП, с 21 загинали и 280 ранени 
участници в пътното движение. 
Сравнено с допуснатите тежки 
ПТП за 2020-а, извън населените 
места се отчита увеличение  броя 
на произшествията с 40, увеличе-
ние на загиналите с 1 и увеличе-
ние на ранените с 10. 

По вид тежки инциденти най-
голям е броят на тези, при които 

налице е „блъскане на пешехо-
дец”. Регистрирани са 83 ПТП с 1 
загинал и 92 ранени. За 2020-а са 
регистрирани общо 99 ПТП със 7 
загинали и 96 ранени. 

Следва „сблъскване между 
МПС странично” – 47 ПТП с 3 за-
гинали и 71 ранени. За 2020-а са 
регистрирани общо 50 ПТП с 1 за-
гинал и 60 ранени.

На трето място регистрираните 
ПТП са от вида „сблъскване меж-
ду МПС отзад“. Регистрирани са 
39 ПТП с 2 загинали и 51 ранени. 
За 2020-а са регистрирани общо 
24 ПТП с 3 загинали и 35 ранени. 

Следват ПТП от вида „преобръ-
щане на МПС извън пътното плат-
но”. Регистрирани са 30 ПТП с 3 
загинали и 38 ранени. За 2020-а 
са регистрирани общо 28 ПТП с 1 
загинал и 35 ранени. 

От вида „сблъскване между 
МПС челно“ през 2021-ва са реги-
стрирани 24 тежки ПТП с 5 заги-
нали и 57 ранени. За 2020 г. са ре-
гистрирани 20 тежки ПТП с 3 заги-
нали и 33 ранени. 

ПТП от вида „сблъскване меж-
ду МПС под ъгъл“ са следващите 
в отчета. През изминалата година 
са реализирани 23 тежки ПТП с 1 
загинал и 36 ранени. През 2020-а 
са регистрирани 16 ПТП с 1 заги-
нал и 23 ранени. 

Направеният анализ за 2021-ва 
показва, че най-пагубни са били 
пътните инциденти от вида „блъ-
скане в предпазна ограда“. Отчи-
тат се 13 тежки катастрофи със 
загинали 6 души и 17 ранени. 

Като най-вероятна причина за 
настъпването на тежко ПТП водят 
„нарушенията на водачи“. Реги-
стрирани са 385 тежки ПТП с 26 
загинали и 527 ранени. Съпоста-
вено със същия период на 2020-а 
се констатира увеличение броя 
ПТП с 36, запазване броя на заги-
налите и увеличение на ранените 

със 115. 
Следват: „нарушение на пеше-

ходец“ – регистрирани са 5 тежки 
ПТП с 1 загинал и 4 ранени; „дру-
га причина“ – регистрирани са 3 
тежки ПТП с 1 загинал и 3 ранени; 
„нарушение на пътник“ - реги-
стрирано е 1 тежко ПТП с 1 ра-
нен; „пътни условия“ - регистри-
рано е 1 тежко ПТП с 2 ранени. 

Високата скорост –  
най-големият убиец

Най-много настъпили тежки 
катастрофи са регистрирани за-
ради „несъобразена скорост с 
пътните условия“. 101 ПТП с 9 за-
гинали и 133 ранени са именно 
вследствие на този вид наруше-
ние от водачите, което е с 28 ин-
цидента повече, намаление на 
загиналите с 3 и увеличение на 
ранените с 43. 

На второ място е „друго нару-
шение на водача“. За периода са 
регистрирани 53 тежки ПТП с 6 
загинали и 63 ранени“, което е с 
1 ПТП повече, увеличение на за-
гиналите с 4 и ранените със 7. 

Заради „несъобразена ско-
рост с други условия“ през 2021-
ва са регистрирани 30 тежки 
ПТП с 9 загинали и 47 ранени. За 
сравнение през 2020-а се отчита 
намаление на катастрофите, за-
пазване на броя на загиналите и 
увеличение на ранените с 2.

Докладът се допълва от: „от-
немане предимство на ППС на 
кръстовище“ – 30 тежки ПТП с 44 
ранени; „отнемане предимство 
на пешеходец“ – 40 тежки ПТП с 
46 ранени; „внезапна промяна 
посоката на движение“ – 29 теж-
ки ПТП с 3 загинали и 40 ранени; 
„неспазване на дистанция“ – 29 
тежки ПТП с 40 ранени; „непра-

вилно завиване наляво“ – 17 теж-
ки ПТП с 28 ранени; „навлизане 
в насрещно движение“ – 16 теж-
ки ПТП с 5 загинали и 38 ране-
ни.

Анализът за 2021-ва показва, 
че относително голям брой от на-
стъпилите тежки ПТП се наблю-
дава през летния сезон, когато 
броят на участниците е по-го-
лям. 

Най-много инциденти 
в началото и в края на 

седмицата

Според разпределението на 
ПТП по дни от седмицата, като 
най-рискови се оказват дните: 
понеделник - настъпили са 67 
ПТП с 6 загинали и 86 ранени 
участници, петък - 65 ПТП с 6 за-
гинали и 81 ранени и четвъртък - 
настъпили са 57 ПТП с 5 загинали 
и 66 ранени. Сравнено с 2020-а 
понеделник - настъпили са 49 
ПТП с 2 загинали и 60 ранени 
участници, петък - 66 ПТП с 12 за-
гинали и 77 ранени и четвъртък - 
настъпили са 63 ПТП с 3 загинали 
и 70 ранени. 

Най-много загинали 
между 20:00 и 20:59 часа

Според времето на настъпване 
на ПТП за изминалата година, от-
носително висока стойност на 
брой ПТП се регистрира във вре-
мевия диапазон между 09:00 до 
10:59 часа - 58 ПТП с 1 загинал и 
90 ранени, следват между 12:00 и 
13:59 часа - 51 ПТП с 3 загинали и 
60 ранени и ПТП настъпили от 
18:00 до 19:59 часа – 51 ПТП с 2 
загинали и 71 ранени. Най-много 
загинали има в часовия диапазон 
между 20:00 и 20:59 – 25 ПТП с 4 
загинали и 37 ранени. Сравнено с 
данните за 2020-а най- много теж-
ки ПТП са настъпили в часовия 
интервал от 16:00 и 17:59 часа - 70 
ПТП с 1 загинал и 83 ранени, а с 
най-тежки последици в часовия 
интервал от 23:00 и 23:59 часа - 11 
ПТП с 5 загинали и 12 ранени. 

Общата административно-на-
казателна дейност за изминалата 
2021-ва, осъществена от състава 
на Пътна полиция при ОДМВР – 
Бургас, възлиза на 157 791 нару-
шения. Съставените актове на во-
дачи за периода са 15 128, а фи-
шовете – 142 328.

Потърсихме и Община Бургас за 
нейната позиция по казуса. От адми-
нистрацията ни изпратиха подробна 
хронология на събитията, която ще 
публикуваме без редакторска намеса. 

Ето какво гласи тя:
„Община Бургас неотдавна опита 

да защити по съдебен път своята по-
зиция против застрояването на тере-
на, но съдът се произнесе в полза на 
собствениците. С днешна дата в Об-
щината не е внесен за разглеждане 
ПУП в обхват на кв. 38 по плана на 
ж.к. „Възраждане“, в който има едро-
размерна растителност. В свое ста-
новище Община Бургас е заявила, че 
две от дърветата (брястове) е задъл-
жително да се запазят и ПУП следва 
да бъде изготвен при съобразяване с 
тях. Изискано е проектът да бъде съ-
гласуван с РИОСВ - гр. Бургас. 

* Предистория на казуса: 
Със заявление вх.№94-01-

6843/08.06.2018 г. собствениците на 
имоти с идентификатори 07079.614.162 
и 07079.614.167 по КК на гр. Бургас 
са поискали от кмета на община 
Бургас разрешение за изработване 
на ПУП-ПРЗ. 

Имотите са възстановени чрез 
реституция и отразени в кадастрал-
ния план на гр. Бургас със заповед 
на кмета на община Бургас през 
2000 г. При одобряване на Кадас-
тралната карта на гр. Бургас през 
2009 г. имотите са отразени с иден-
тификатори 07079.614.162 и 
07079.614.167. 

Съгласно ОУП на гр. Бургас имо-
тите попадат в устройствена зона 6/
Жг, с показатели на застрояване, 
както следва: Височина над 15 м, 
Плътност до 80 %, озеленяване -ми-

нимум 20 %. Устройствена зона 6/Жг 
представлява жилищна устройстве-
на зона с преобладаващо застро-
яване с голяма височина. 

Съгласно действащ ПУП, одобрен 
със Заповед №1232/09.11.2004 г. на 
зам.-кмет, теренът е отреден за “ком-
плексно жилищно застрояване и 
КОО“ с предвидено запазване на съ-
ществуващите жилищни сгради. Въз-
становените ПИ с идентификатори 
07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на 
гр. Бургас, към момента не са урегу-
лирани с подробен устройствен план 
и за тях няма започнала процедура 
за отчуждаване на имотите. Същите 
попадат частично в улична регула-
ция на ул. “Фердинандова“ и УПИ VI 
в кв. 38 по плана на ж.к. “Възражда-
не“ – общинска собственост. 

Внесеното от собствениците зада-

ние и предложение за изработване 
на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификато-
ри 07079.614.167 и 07079.614.162 по 
КК на гр. Бургас, предвижда при ус-
ловията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, да се 
урегулират самостоятелни УПИ за 
имотите с редукция от 10%, с функ-
ционално отреждане за жилищно 
строителство с височина частично 
12 и 15 м и градоустройствени пока-
затели в съответствие с ОУП на гр. 
Бургас, при съобразяване със съ-
ществуващата подземна инфра-
структура. 

В границите на кв. 38 по плана на 
ж.к. „Възраждане“ има наличие на 
едроразмерна растителност, на коя-
то е извършен оглед на място от екс-
перти при Община Бургас и е изгот-
вено становище, в което е описано, 
че две от дърветата (бряст) е задъл-

жително да се запазят и ПУП следва 
да бъде изготвен при съобразяване с 
тях. Във връзка с искането от соб-
ствениците, в Общински съвет - Бур-
гас е внесена докладна записка вх. 
№08-00-8427/13.03.2019 г., с предложе-
ние за разрешаване изработване на 
ПУП-ПРЗ за имотите. Със свое реше-
ние по т.9 от дневния ред на проведе-
ното на 26.03.2019 г. петдесет и пето 
заседание, Общински съвет - Бургас 
не е подкрепил докладната записка 
за допускане на изменението. 

Решението е обжалвано от соб-
ствениците на имотите, предмет на 
плана, пред Административен съд 
Бургас и с Решение №2038/25.11.2019 
г., потвърдено с решение 
№8549/01.07.2020 г. на Върховен ад-
министративен съд на Република 
България, решението на Общински 
съвет Бургас е обявено за нищожно 
и е разпоредено административната 
преписка да бъде върната в Община 
Бургас за ново произнасяне по за-
явлението за разрешаване изработ-
ване на ПУП-ПРЗ. 

С ново заявление от 17.07.2020 г. 
собствениците на имотите, във връз-
ка с гореописаните съдебни реше-
ния, са поискали от Община Бургас 
да допусне изработване на проекта 
за ПУП-ПРЗ. 

Със Заповед №1457/02.06.2021 г. на 
заместник-кмет „Строителство, ин-
вестиции и регионално развитие“ на 
Община Бургас отново е отказано 
даване на разрешение за изработва-
нето на проекта. Заповедта отново е 
обжалвана от заявителите пред Ад-
министративен съд Бургас, който със 
свое Решение №732/02.06.2022 г. я от-
меня, като с това Общината е осъде-

на да плати на собствениците всички 
разноски по делата. 

В изпълнение на гореописаните 
съдебни решения, със Заповед 
№2607/03.08.2022 г., заместник-кмет 
„Строителство, инвестиции и регио-
нално развитие“ на Община Бургас 
разрешава изработването на проек-
та, към който следва да бъдат изгот-
вени схеми по реда на чл.108, ал.2 от 
ЗУТ. По част „Паркоустройство и 
благоустройство“ е извършен оглед 
на място от експерти при Община 
Бургас и е изготвено становище, в 
което е описано, че две от дървета-
та (бряст) е задължително да се за-
пазят и ПУП следва да бъде изгот-
вен при съобразяване с тях. 

Изискано е проектът да бъде съ-
гласуван с РИОСВ - гр. Бургас и 
всички заинтересовани експлоата-
ционни дружества и да бъде обявен 
на всички заинтересовани лица по 
смисъла на чл.131 от ЗУТ. Заповедта 
за допускане е съобщена по реда на 
чл. 135, ал.7 от ЗУТ“.

След като внесоха подписката в 
общината, жителите от района пода-
доха и сигнал срещу премахване на 
дърветата, както и срещу промяна в 
ПУП-а. С тях бе и общинският съвет-
ник Даниела Божинова, която е част 
от „Зелено движение“. Според хора-
та брястове там изобщо няма. Раз-
полагат и с експертиза на лесовъд. 

В заключение недоволните бур-
газлии заявиха, че ще настояват Об-
щината да възмезди частния инте-
рес с друг или други терени и доба-
виха, че са готови на протестни 
действия, включително и на жива ве-
рига срещу багерите, ако се стигне 
до там. 

Таксата на то
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една от последните градинки в кварталаВъв „Възраждане“ бранят 

Това е спорния терен

Силвия ШАТЪРОВА

РИК - Бургас е мобилизи-
ран за вота в неделя и да не 
допусне проблеми в избор-
ния ден, въпреки масовото 
отказване на членове на 
СИК, което се наблюдава 
през последните дни. Рока-
дите идват от новите партии 
като „Възраждане“ и „Про-
дължаваме промяната“, кои-
то нямат достатъчен партиен 
актив и масово заменят 
председатели, заместници и 
секретари. 

„Правим досие на всяка 
СИК, няма да допуснем фа-
лове, нямам притеснения“, 
каза председателят на РИК-
Михаил Хаджиянев пред 
„Черноморски фар“.

По последни данни 359 821 
са гласоподавателите в Бур-
гаска област, от тях 182 845 в 
община Бургас. Да гласуват 
по настоящ адрес в облас-
тта са заявили желание 5333 
души, а в Бургас - 952. Общо 
746 са секциите, като 611 са 
с машини. Самите устрой-
ства ще пристигнат утре и 
ще бъдат разпределени.

Изборният ден започва в 
7 часа. За сравнение на пре-
дишния вот през ноември, 
когато изборите бяха 2в1, 
избирателната активност бе 
38,74% за региона. Интерес-
но е каква ще е сега в неде-
ля, когато всички анализато-
ри говорят, че тя ще е много 
под този процент.

РИК - Бургас 
с пълна 

мобилизация 
за вота 

Тежките катастрофи, завършили  
със смърт и ранени, се увеличават
В областта:

Притеснителната тенденция отчита ОДВМР-Бургас



Водачът на „Български възход“ за Бургас - Виолета Комитова:
Чф4 30 септември 2022

силвия ШАтЪрОвА

Ние ще работим за съста-
вяне на правителство, защо-
то държавническото отноше-
ние изисква да има такова в 
момент, в който има 4 кризи 
- инфлация, високи цени на 
тока, газа, политическа криза 
и война. Считаме, че трябва да 
имаме правителство. Не знам 
коя партия ще може да напра-
ви кабинет, но ако се състави 
правителство, ние ще го под-
крепяме“, заяви водачът на 
листата на партия „Български 
възход“ в Бургас -Виолета 
Комитова. Кандидатите за де-
путати обобщиха резултатите 
от срещите си в предизборна-
та кампания.

„Направихме кампания без 
лъжи, срещнахме се с хора-
та, оплакаха се както най-
бедните, така и по-богатите 
- това е едната ми констата-
ция. Втората е, че видяхме 

от нашите опоненти прива-
тизирани лъжи, една от кои-
то е, че „Продължаваме про-
мяната“ разкрили злоупотре-
бите по АМ “Хемус“. Считам, 
че аз като служебен минис-
тър имах смелостта да кажа 
това на цялото общество“, за-
яви Комитова. Във вестник на 
ГЕРБ - Ямбол се обещавало, 

че партията ще работи за пре-
одоляване на високите цени на 
тока. Комитова ги репликира 
задочно като заяви, че токът 
е започнал да поскъпва от 1 
юли 2020 година, когато тога-
вашният министър на енерге-
тиката Теменужка Петкова е 
обвързала българската енер-
гетика към Международната 
борса за ток и една година 
по-късно токът рязко е пос-
къпнал.  „Тогава от служеб-
ното правителство попитахме 
ЕК и поискахме да можем дър-
жавата да субсидира гражда-
ните и бизнеса, за да се пре-
одолеят тези цени“, каза още 
Комитова. Тя допълни, че ще 
влезе в съюз с всяка полити-
ческа сила, която се реши да 
премахне поръчките „ин хаус“, 
които водят до назначаване на 
капиталисти.

„Ние искаме да бъдем дър-
жавници, а не политици, не ис-
каме да лъжем хората“, каза 
още тя. „Най-съмнителни са 
ми тези, които са управлява-
ли дълго и са можели да го 
направят, но не са го стори-
ли“, допълни още Комитова. 
Според нея „Български въз-
ход“ ще се бори за реализи-
ране на дългосрочни задачи 
в обществото, като демограф-
ския проблем. 

Едно от най-важните реше-
ния, които спешно стоят пред 
държавата, е да се вкарат 
спешно промените в няколко 
закона, които касаят средства-
та по Плана за възстановява-

не и устойчивост. Редовното 
правителство от декември до 
юли - седем месеца, не вне-
се нито една промяна в зако-
ни в Парламента,  за да под-
готви реформите и да се слу-
чи Планът.

„В Регионалното министер-
ство има проект за саниране 
за 1 200 000 000. За да се слу-
чи то, трябва да се промени 
Законът за етажната собстве-
ност, това са пет изречения. 
Аз  подготвих този текст, оста-
вих го на г-н Караджов, и се-
дем месеца редовното прави-
телство и лично той не внесе 
законопроекта в НС. Без тези 
промени никаква програма за 
саниране не може да тръгне“, 
заяви Комитова.

Като друг пример тя посо-
чи, че има 300 млн. лева за 
ВиК проекти отново в Плана, 
които изискват отново промя-
на в Закона за ВиК, който от-
ново не е внесен от редовно-
то правителство.

Всички подготвени промени 
в закони, които касаят Плана, 
светкавично трябва да се вне-
сат в НС. За шест проекта в 
Регионалното министерство 
трябва да променим три зако-
на“, категорична е тя. 

По време на срещите си с 
хората, в по-голямата си част 
въпросите са били свързани с 
войната в Украйна и цените на 
газа. Няма печеливши и щаст-
ливи в тази война, предста-
вям си нейния край: „Украйна 
с много загубени животи, оса-

катени семейства, унищожена 
инфраструктура, която ще се 
възстановява в следващите 
30 години. Виждам една Русия, 
която ще изпадне в рецесия. 
Във война нито една икономи-
ка не излиза суха, ЕС вече е в 
рецесия. Десет години няма да 
излезе от това. Войната тряб-
ва да се прекрати час по-скоро 
с дипломатически средства“, 
казва още бившият регионален 
министър в служебното прави-
телство на Стефан Янев.

Според нея щетите ще бъдат 
по-малки и по-лесно ще се пре-
одолеят. Всякакви действия, 
които насочват към разгръща-
не на още война и разширява-
не на територията – означава 
повече рецесия в Русия и ЕС, 
повече жертви в Украйна. ЕС 
се разпада на парчета, защото 
едни държави си решават про-
блемите по един начин, други 
-по друг. Няма време за общи 
решения и може би това е цел-
та на войната- да се разпадне 
ЕС, който пречи на едни дру-
ги империи от други континен-
ти“, казва тя.

„За и против Русия или 
Украйна е много вредно раз-
деление в обществото. Всеки, 
който се опитва да раздели 
обществото е вреден за наци-
оналните интереси“, каза вто-
рият в листата - Стоян Грозев. 
Едва преди два дни той чул 
Кирил Петков да казва дипло-
мация, седем месеца нямаше 
нито едно движение в тази по-
сока“, каза още той

Във време на кризи ще работим за правителство
Вижте какво  
е нейното мнение 
за войната  
в Украйна

„Реалният срок за АМ „Черно 
море“ е тя да е готова след 10 
години и то при положение, че 
се започне работа още утре“, 
заяви бившият регионален ми-
нистър и водач на листата на 
„Български възход“ в Бургас, 
арх. Виолета Комитова. „Една 
от най-големите лъжи и обеща-
ния е, че тази магистрала ще 
е готова скоро. 20 години слу-
шам политици да ми говорят 
за нея и да я обещават, отивам 
като министър и виждам, че тя 
дори не е начертана. Всички 
обещават по най-безогледния 
начин“, възмути се тя. 

Според нея проблемът с ин-
фраструктурата в държавата е 
системен. „Републиканската 
пътна мрежа се поддържа от 
20 придворни фирми, които 
разпределят 1 млрд. и полови-
на лева средства за поддръж-
ка, не за строителство. Най-
тежкият проблем обаче по пъ-
тищата са претоварените ка-

миони-убийци и това, че липс-
ва контрол върху тях. Има 12 
кантара в страната, от 200 ка-
мери на тол-системата рабо-
тят 50, а камионите претова-
рени влизат в страната през 
митниците, попълват си доку-
менти с реални – претоваре-
ни - тонажи и тръгват по пъ-
тищата. Липсва връзка между 
Финансовото министерство и 
Регионалното“, разказва още 
за проблема Комитова.

За срещите си в Бургас тя 
заяви, че е изненадана, че та-
къв добре подреден, хубав и 
красив град с хубава инфра-
структура има проблем със за-
етостта, а по време на срещите 
хората се оплаквали от липса 

на работа и ниски заплати. 
„Много ми харесва това, ко-

ето прави кметът Николов - 
улици, транспорт, детски гра-
дини, Морската градина - кра-
сиви и изведнъж хора казват, 
че тук е проблем да си наме-
рят работа и заплатите са мно-
го ниски. Това ме изненада за 
Бургас, който беше индустриа-
лен град“, каза още Комитова. 
Според нея възможността за 
заетост преминава през ин-
дустриалните зони и подкре-
па на предприемачеството, 
както и подобряване на среда-
та за малък и среден бизнес. 
Другата изненада за нея била, 
че пристанищата са частни, а 
само едно държавно.

АМ „Черно море“ с реален срок - до 10 години 
• Трасето º дори не било начертано
• Най-тежкият проблем по пътищата 
са претоварени камиони-убийци

Станимир Баев, Стойко 
Танков и Радослава Кючукова 
– кандидати за народни пред-
ставители от Коалиция „БСП 
за България“ за 2-ри МИР – 
Бургас, проведоха среща с из-
биратели в община Царево. В 
общинския център те разгова-
ряха с актива и със симпати-
занти на социалистите. В мор-
ския град те бяха представени 
от общинския им лидер Тодор 
Нанчев, който припомни и кои 
са най-важните задачи, стоя-
щи на дневен ред в навечери-
ето на предстоящите парла-
ментарни избори.

Станимир Баев, който е 
втори в листата на коалиция-
та, изрази удовлетвореността 
си от интереса, проявен към 
срещата.

„За мен винаги е било ва-
жно да разисквам с хората 
проблематика, която е свър-
зана с регионалното разви-
тие. Моето виждане е, че все-
ки кандидат за народен пред-

ставител, освен че е поел ан-
гажимент и е съгласен с при-
оритетите, които са заложени 
в платформата на Коалиция 
„БСП за България“. Tрябва 
да поеме ангажимент, свър-
зан с регионалното развитие 
и с проблемите на населени-
те маста на региона, от който 
е избран. Ето защо разговори-
те с Вас са изключително по-
лезни, от гледна точка на това 
да се систематизират пробле-
мите. Нашите срещи с хората 
показват, че повечето от тези 
проблеми навсякъде са общи“, 
каза той.

„Има населени места, къ-
дето хората бяха възпрепят-
ствани да присъстват свобод-
но на срещите с нас и да по-
кажат своя избор, което е из-
ключително притеснително за 
една демокрация. Надявам се 
обаче, че предстоящите из-
бори ще бъдат по-успешни от 
предишните и ще бъдат пред-
поставка за по-добри резул-
тати на местните избори, ко-
ито предстоят следващата го-
дина“, заяви Баев. Той споде-
ли своите виждания по отно-
шение на политиката, свърза-
на с образованието, в която 

сфера е специалист.
„Моята позиция е, че всич-

ко започва от образованието и 
основната дейност е нужно да 
бъде развитие към икономика, 
която се базира на знанието“, 
беше категоричен кандидатът 
за народен представител.

Стойко Танков, който е чет-
върти в листата на коалицията 
изброи най-важните приорите-
ти, които „БСП за България“ 
е заложила в своята предиз-
борна платформа. „Има ня-
колко неща, които си поста-
вяме като задача, ако имаме 
възможност да управляваме. 

На първо място това е въпро-
сът за преодоляване на енер-
гийната и икономическа кри-
за. Пред зима сме и ситуаци-
ята е много сложна. Без пар-
ламент трудно ще бъдат оси-
гурени компенсации за биз-
неса и за гражданите. На вто-
ро място искаме да продъл-
жим с нашата социална про-
грама, като на преден план по-
ставим въпроса с актуализаци-
ята на пенсиите. На следващо 
място – искаме да премахнем 
пазарните механизми в обра-
зованието и в здравеопазва-
нето, те не са стока! На чет-

върто място искаме да стиму-
лираме икономически малкия 
и средния бизнес, чрез пре-
ференции в данъчната систе-
ма, връщане на патентия ме-
ханизъм и защита на родното 
производство. Не на послед-
но място постваме и ефектив-
ната съдебна реформа, защо-
то много от проблемите в стра-
ната, борбата с корупцията на-
пример, са свързани с липса-
та на ефективно правосъдие “, 
обясни Стойко Танков. В отго-
вор на въпрос той припомни и 
какво е свършено от екипа му 
по времето, в което заемаше 
длъжността областен управи-
тел на Бургаска област. Танков 
призова присъстващите да бъ-
дат активни в изборния ден и 
да подкрепят кандидатите на 
коалицията с номер 28.

„БСП разполага с най-до-
бре подготвените специали-
сти“, коментира Радослава 
Кючукова, която е местен 
представител на листата.

„Младите хора отиват в чуж-
бина, често там се чувстват по-
добре и не се завръщат в стра-
ната. Желанието ни е това да 
се промени и млади хора да 
бъдат част от нашите идеи, от 
нашето бъдеще“, каза още тя. 
Кючукова изрази увереност, 
че коалицията може да раз-
чита на подкрепа в морска-
та община.

„Притеснително е, че има 
места, където хората не 
могат да дойдат на срещи 
с нас“, заяви вторият в 
листата Станимир Баев

Разполагаме с най-добре подготвените специалисти
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„Черноморски фар“

Българският туризъм 
трябва да излезе от сфе-
рата на „екзотиката“ и на 
него да започне да се гле-
да като на водещ стълб 
в индустрията. Това за-
яви кандидатът за наро-
ден представител от ко-
алиция ГЕРБ - СДС във 2 
МИР Бургас Любен Дилов 
- син. 

Пред представители на 
бранша той посочи акцен-
ти от сектор „Туризъм“, за-
ложени в предизборната 
програма на ГЕРБ - СДС. 
Документът носи името 
„България след кризите – 
план за възстановяване“ 
и включва 24 мерки, дава-
щи шанс на туристическия 
бранш да се стабилизира 
и да продължи да се раз-
вива. Програмата е реал-
но приложима, финансово 
обезпечена и може да за-
почне да се изпълнява вед-
нага след изборите. 

Според Дилов туризмът 
е изправен пред огромна 
криза заради военния кон-
фликт в Украйна.

„Програмата ни беше из-
яснена много точно, но в 
рамките на 10 дена всич-
ко се промени. Огромната 
тревога е този конфликт да 
не ни засегне. Това ни на-
кара да пренаредим фи-
лософията си и да загово-
рим за Национален цен-
тър, който обхваща някол-
ко министерства и се за-
нимава с мерки за предо-
твратяване на кризи в об-
ластта на туризма“, зая-
ви Дилов.

По думите му с помощта 
на държавата и на бранша 

трябва да се създаде голям 
гаранционен застрахова-
телен фонд.

„Ще се свържем с голе-
мите застрахователни дру-
жества, които да разрабо-
тят колкото може по-бързо 
продукт, който да застра-
хова риска в областта на 
туризма. Включително ри-
ска от военни действия в 
близост“, поясни той. 

Освен това ще бъде за-
пазена програмата за чар-
търните полети. Предвижда 
се мярката от минимум 25 
евро на седалка, като е 
възможно при интерес да 

се достигне и до 40 евро. 
Друг акцент в програма-

та е спирането на „зеления 
рекет“. За целта ще се съз-
даде борд между МОСВ, 
Министерството на иконо-
миката и Министерството 
на туризма, както и бран-
шовите организации. 
Работата на борда ще 
бъде да разглежда всеки 
казус, свързан със защи-
тените територии.

От своя страна водачът 
на листата в Бургас Жечо 
Станков заяви, че в про-
грамата на ГЕРБ - СДС са 
заложени конкретни мер-
ки, които да облекчат биз-
неса и да гарантират по-го-
ляма сигурност в условия-
та на непрестанно растя-
щи цени на електроенер-
гията. 

„В последната година и 
половина енергийните раз-
ходи скочиха изключител-
но много. Това, което ис-
каме да подсигурим – до 
края на годината в Закона 
за държавния бюджет са 
заложени средства, с кои-

то бизнесът ще бъде обез-
печен. Той ще плаща по 25 
стотинки на киловат, а не 
по 1,50 лв., както се случ-
ва в определени часове 
на денонощието“, посочи 
Станков. 

Други акценти от програ-
мата на ГЕРБ - СДС в сек-
тор „Туризъм“ са:

- Толерантна и адаптив-
на административна и да-
нъчна политика към сек-
тора, като запазваме 9% 
ДДС за отрасъла и нама-
ляване ставките на ДДС 
за храни и напитки - с цел 
да се сведат до минимум 
фалитите в сектор ресто-
рантьорство и туризъм за 
следващите 24 месеца.

- Улеснена достъпност 
до всички финансови ин-
струменти и програми 
на Европейския съюз за 
подкрепа на сектора, съ-
проводена от постоянни 
разяснителни кампании 
(Актуалната към момента 
BG-RRP-4.021 е почти не-
позната за бранша!).

- Улеснена процедура за 
почасова заетост на лица 
между 16 и 18 години в сек-
тора – с цел привличане на 
нови кадри в бранша, как-
то и създаване на трудово-
социални умения у подра-
стващите. Мярката е с при-
дружаващ контрол от дър-
жавните органи и при га-
рантирана защита права-
та на подрастващите.

- Прилагане на заетост 
“допълнителна малка ра-
бота” и с данъчно стимули-
ране за служителите, с цел 
да бъдат привлечени нови 
кадри, и насърчаване на 
допълнителна заетост от 
основната професия.

- Достъпност и държав-
но подпомагане на сис-
теми от енергоспестява-
щи технологии и оборуд-
ване с приоритет сектор 
„Туризъм“.

30 септември 2022Чф Тема на деня 5
Гаранционен фонд ще помага на 

туристическия бранш при риск от война
ГЕРБ - СДС представиха ясна визия 
за подпомагане на туризма

Жечо Станков и Любен Дилов - син (вдясно)

Даниела Божинова, кан-
дидат за народен пред-
ставител от МИР Бургас, 
"Демократична България" и 
Албена Симеонова, водач на 
листата на "Демократична 
България" в МИР Добрич и 
колега на засегнатите от ло-
зарския бранш, изразява-
ме нашата съпричастност с 
всички лозари и земеделци, 
пострадали от природното 
бедствие през септември в 
района на Бургас. 

Лозарството е един от 
най-тежките сектори в бъл-
гарското земеделие и едно-
временно с това е най-пре-
небрегваният отрасъл от 
страна на държавното уп-
равление.  

Себестойността на про-
изведеното грозде се уве-
личи многократно в ре-
зултат на скока на цени-
те на горивата, препарати-
те, торовете, работните за-
плати. Цената на българ-
ското грозде и вино обаче 
не се е променила за по-
следните 20 години. Когато 
към това се добави и вно-
сът, регламентиран или не, 
от Северна Македония, 
Румъния, Молдова, поло-
жението на лозарите в 
България става още по-
тежко. 

Всяка година площите с 
лозя у нас намаляват драс-
тично. Стопаните ги изко-
реняват поради непрекъс-

натите загуби, които тър-
пят. Плододаващите лозя 
са едва около 200 000 дка. 
За разлика от нас, съсед-
ните ни Румъния и Гърция 
успяха да запазят площите 
си чрез политики за насър-
чаване на сектора. Всяка 
от тях има над 1 млн. дка 

лозя. 
„Демократична България“ 

ще работи за спешно при-
емане на Закон за вино-
то и спиртните напитки, 
който да вземе под вни-
мание предложенията на 
бранша. 

За да може лозарство-

то да заеме своето достой-
но място в икономиката на 
страната, „Демократична 
България“ ще изисква този 
сектор да бъде приорите-
тен. 

„Демократична България“ 
настоява служебното пра-
вителство да предприеме 

мерки за свикване на меж-
дуведомствена комисия, ко-
ято да поеме ангажимент за 
покриване на 100% загубите 
на пострадалите лозари. 

Можете да гласува-
те за Даниела Божинова 
с преференция 103 в 

МИР Бургас и номер 
25 за „Демократична 
България“. 

Можете да гласува-
те за Албена Симеонова 
с преференция 101 в 
МИР Добрич и номер 
25 за „Демократична 
България“. 

Лозарството трябва да заеме своето достойно място в икономиката, 
категорични са две кандидатки за депутати от „Демократична България“ 

4 Даниела Божинова и Албена симеонова си поставят за цел спешно приемане 
на Закон за виното и спиртните напитки

4 всяка година площите с лозя намаляват драстично

КУпУвАНетО и прОДАвАНетО НА ГЛАсОве е престЪпЛеНие



„Цветя от 
дъгата“

Звезделина Прама-
тарова е псевдоним на 
Султанка Праматаро-
ва. Родена е на 
11.09.1957 г. в гр. Бур-
гас. Тя е лице със спе-
цифични потребности. 
Придвижва се с инва-
лидна количка, има го-
ворни затруднения. Пи-
ше стихове от ранна 
детска възраст. Обик-
новено диктува на май-
ка си и тя записва ней-
ните творения. По-къс-
но стиховете й запис-
ват асистентите й, в последно 
време и служителите на нашия 
Център. Досега е издала 4 книги. 

„Цветя от дъгата“ е нейната пе-
та книга, посветена на 65-годиш-
ния й полуюбилей. 

Как се роди идеята за книга-
та? – Звезделина е потребител 
на Център за социална рехаби-
литация и интеграция към Сдру-
жение „Социален център Бур-
гас“. В края на миналата година, 
тя сподели с нас огромното си 
желание да види събрани в книга 
част от стихотворенията и разка-
зите, които е създала през по-
следните години. И ние от „Соци-
ален център Бургас“ решихме да 
помогнем за осъществяването 
на това желание. Книгата беше 
издадена от Издателска къща 
„Знаци“ с управител Румяна Ема-
нуилиду. Редактор е близкият 
приятел на Звезделина – Пенчо 

Тодоров. За издаването на кни-
гата голяма помощ оказа и бра-
тът на Звезделина –  Стоян Пра-
матаров. 

Представянето на „Цветя от 
дъгата“ беше организирано от 
Сдружение „Социален център 
Бургас“ на 26 септември 2022 г. в 
Дома на писателя в Бургас. Сред 
публиката бяха потребители на 
социални услуги в общината, 
представители на НЧ „Фар“, др. 
Ученици от НУМСИ „Проф. Панчо 
Владигеров“ от специалност „Ак-
тьорско майсторство“ с препода-
вател Даниела Стоянова, проче-
тоха стихове от книгата, под 
акомпанимента на китара.

Приветствие към Звезделина 
отправи Диана Саватева, замест-
ник-кмет на община Бургас. Беше 
прочетен и специален поздрави-
телен адрес от името на Мария 
Ценова, заместник областен уп-
равител на област Бургас. 

Съветници питат, 
администрацията отговаря

Стра ни ца 6 30 СЕПтЕМВри 2022

ОбществО
Георги рУСинОВ

От 1 август 2022 г. влязоха 
в сила нови промени в Коде-
кса на труда. Промените в 
текстовете са обнародвани в 
„Държавен вестник“ и включ-
ват най-вече повече улесне-
ния за бащи на деца до 8 го-
дини. 

Така например се дава 
право на отпуск за отглежда-
не на дете до тази възраст от 
бащата или осиновителя. Той 
е в размер на два месеца, в 
случай че не е ползвал някой 
от другите законоустановени 
отпуски до този момент. Ако 
е използван друг отпуск, за 
по-малко от два месеца във 
връзка с бащинство или оси-
новяване, то може да из-
ползва отпуск за отглеждане 
на дете до 8-годишна въз-
раст в размер на разликата 
между два месеца и вече 
ползваните дни.

От промените става ясно 
още, че не е задължително 
дадено лице да се възползва 
от новото си право навед-
нъж, а че може отпускът да 
се ползва на части. Поясня-
ва се също така, че този вид 
отпуск се води неплатен, но 
бащата или осиновителят 
следва да получи обезщете-
ние, както и че времето, в ко-
ето отсъства, трябва да се 
счита за трудов стаж.

За разлика от разпоредба-
та в чл. 167а от Кодекса на 
труда, която касае двамата 
родители, гореописаните 
промени се отнасят само за 
бащата или осиновителя.

Друга промяна в текстове-
те дава възможност на ра-
ботниците да предлагат из-
менения в работното си вре-
ме за определен период, за 
да могат да се грижат за 
роднина по права линия по-
ради сериозни медицински 

причини. Лицата, които мо-
гат да се възползват, са ро-
дители или осиновители на 
дете до 8 години, както и дру-
ги лица, които полагат грижи 
за болен роднина. Направе-
ните предложения от работ-
ниците трябва да са в пис-
мен вид, а самите работода-
тели могат и да не се съгла-
сят с изменението, но са 
длъжни да предоставят мо-
тивиран писмен отговор за 
отказа си в 14-дневен срок 
от получаване на предложе-
нието.

Вторият вид промени, кои-
то са в сила от 1 август 2022 
г. касаят по-скоро трудово-
договорните отношения меж-
ду работник и работодател.

Един от новите текстове 
налага повече ограничения 
на работодателите в опитите 
им да спират работниците 
си да подписват втори тру-
дов договор. Това вече мо-

же да става само и един-
ствено, ако в договора е на-
лице забрана за това пора-
ди защита на търговска тай-
на, или наличие на конфликт 
на интереси. Така на практи-
ка общите забрани за рабо-
та при друг работодател се 
приемат за незаконосъо-
бразни. 

Намалява се и изпитател-
ният срок в случай, че трудо-
вият договор е със срок до 1 
година. Тогава вместо 6 ме-
сеца, изпитателният срок 
става 1 месец. С тази промя-
на се дава възможност на 
работниците да уредят по-
рано трудовите си отноше-
ния с работодателите, тъй 
като вторите имат на разпо-
ложение само месец да пре-
кратят договора без предиз-
вестие.  

Работниците вече ще имат 
възможност да поискат про-
мяна на договорите си от 

срочни на такива за неопре-
делено време, както и от до-
говор за непълно работно 
време в такъв за пълно ра-
ботно време. Уточнява се, че 
работодателят може да не 
приеме предложението, но 
както в по-горните промени, 
той трябва да представи мо-
тивиран писмен отговор до 
един месец. Тази възмож-
ност, уредена с новата про-
мяна обаче не е валидна по 
време на изпитателния срок 
на работника.

Работодателите вече са 
задължени при всяко изме-
нение в индивидуалното тру-
дово правоотношение да 
представят на работника 
писмена информация за то-
ва в какво се изразява про-
мяната. Това трябва да се 
случи най-късно до момента 
на влизането в сила на изме-
ненията. 

С новите текстове в Коде-

кса на труда се разширява и 
информацията, която рабо-
тодателите трябва да пре-
доставят на служителите си. 
Трябва да обяснят правила-
та за работната заплата, ус-
ловията и реда за прекратя-
ване на договора, както и да 
предоставят информация за 
осигуряваните обучения, 
свързани с поддържане и по-
вишаване на професионал-
ната квалификация и подо-
бряване на уменията за ра-
бота.

В тази връзка се уреждат 
и положенията при провеж-
дането на такива обучения, 
като времето в което се про-
веждат ще се отчита като ра-
ботно. Добавя се, че е при 
възможност обученията 
следва да се провеждат в 
рамките на работното време 
на служителя, а разходите за 
тях да се поемат от работо-
дателя.

Нови промени в Кодекса на труда 
облекчават бащите на малки деца
Дава се и възможност за искане на промяна в 
работното време при грижа за болен роднина

„Черноморски фар“

Разговаряме с Младен Вла-
димиров, който е сертифици-
ран кризисен психолог, с близо 
15 години консултативна прак-
тика. През последните две го-
дини работи с клиенти с постко-
вид симптоми – бърнаут (про-
фесионално изпепеляване), па-
нически атаки (мощни пристъ-
пи на тревожност), ятрофобия 
(силен страх от болници), аго-
рафобия (страх от напускане на 
дома и преминаването през об-
ществени места) и др. Участвал 
е като водещ в дискусии и фо-
руми, свързани с повишаване 
на информираността за ползи-
те от ваксините и имунизацията 
срещу COVID-19.

Изкушаваме се да подхвър-
лим топката към прословутия 
кръстопът на Карлос Кастане-
да (когато си изминал трите пътя и си 
на кръстопът в живота – винаги поеми 
по четвъртия) – четвъртата доза (или 
втори бустер) ще ни накара ли да се 
чувстваме като хора, живеещи в свобо-
ден свят, без страх от COVID-19?

„Съществуват две групи лица, които 
вероятно не биха си сложили ваксина. 
Първата е защото нямат доверие, вяр-
ват на фалшиви новини и/или очакват 
повече научни доказателства за ефек-
тивността им и страничните ефекти. 
Другите са хората, които вече имат по-
ставена една или няколко дози и ми-
слят, че вече имат създаден необхо-
дим имунитет. За съжаление, ваксини-
те срещу SARS-CoV-2 не са типични 
ваксини като тези, които познаваме от 
досегашния си ваксинационен кален-
дар и при които с поставянето на вак-
сина, тя остава за цял живот. Необхо-
димо е да се поставят ваксини преди 
началото на новата вълна, така както 
се поставят противогрипните ваксини 
в началото на есента. Трябва да се от-
бележи също, че последните варианти 
– Омикрон и Делта – показаха мутации 
и по-бързо разпространение, което 
налага и поставянето на поредна доза 
в отговор на тази мутация“, споделя 
Младен Владимиров.

Именно затова е изключително ва-
жно да се изясни кои са силно уязви-
мите групи и за кого е препоръчителна 
четвъртата доза. От две години насам 
отговорът е ясен – това са хората, при 
които е налице затлъстяване, високо 
кръвно налягане, диабет, всички боле-

сти, свързани с белите дробове и диха-
телните пътища, със сърцето, нервната 
система, слаб имунитет и т.н. Хората с 
такива съпътстващи заболявания са не 
малка част от обществото, но това оз-
начава ли, че поставянето на четвърта 
доза не е препоръчително? Психологът 
Владимиров е директен – след вакси-
нацията е възможно да се забележат 
странични ефекти, но всички те отшу-
мяват в рамките на 2 дни и ваксинаци-
ята не представлява опасност за живо-
та.

Стигаме и до въпроса, който най-
много ни вълнува – какви са постковид 
симптомите и до колко са опасни, а 
Младен Владимиров ни дава следния 
отговор: „При лечението на COVID -19 
се говори за соматичните и физиоло-
гични реакции, последици и ефекти. 
Тук обаче има и психологическа стра-
на. Вследствие на затрудненото диша-
не и усещането за задушаване някои 
пациенти отключват т.нар. панически 
атаки и споделят, че се страхуват, че 
ще умрат или припаднат на публично 
място, като това им се случва доста 
време след като са били напълно изле-
кувани от болестта. Някои пациенти 
споделят, че се страхуват да заспят и 
имат проблеми с количеството и ка-
чеството на съня. Вероятно защото 
подсъзнателно приемат заспиването 
като символична смърт. Това се на-
блюдава при пациенти, които са били 
хоспитализирани. Един страничен 
ефект, който се наблюдава при някои 
пациенти, но не се споделя, е еректил-
ната дисфункция и/или влошената сек-

суална изява след прекаран 
COVID-19. Такива последици 
са споделяли пациенти в мла-
да възраст. Една също нега-
тивна последица е повишени-
ят страх от повторно разболя-
ване, който може да се пре-
върне в основа на организа-
ционни конфликти на работно-
то място, например когато ко-
лега кашля често и/или не си 
дезинфекцира работното мяс-
то и ръцете. Също така нега-
тивна последица е т.нар. 
„ятрофобия“ (страх от лекари 
и медицински заведения) в 
резултат на прекаран COVID-
19, поради която пациенти 
срещат страх да посетят ле-
кар или зъболекар за рутинни 
медицински прегледи или ма-
нипулации. Ваксините не са 
панацея и пациентите, които 
имат поставена ваксина, съ-

що могат да се разболеят. Ваксините 
ни помагат по-леко да протече болес-
тта и да ограничим негативните стра-
нични ефекти.“

Слагаме си маските и се разделяме с 
чукване „пета в пета“. „Маските са ед-
на от най-ефективните мерки, която се 
доказа във времето. Важно е обаче ка-
къв е изборът на маска и колко често 
се сменя тя. Препоръчително е да се 
ползват маски от висок клас, от вида 
KN95, а традиционните сини маски, по-
знати от хирургиите, е добре да бъдат 
ползвани за по-кратко време. За столи-
чани е препоръчително да носят маска 
и през зимния период, когато въздухът 
е по-замърсен от газове и фини прахо-
ви частици”, допълва още психологът.

Ковидът няма да изчезне просто ей 
така. Посттравматичното стресово раз-
стройство е актуалният бич за цялата 
планета. Но решението е ясно – вакси-
на и маски. За да обиколим света и да 
остареем с безброй спомени.

Инициативата 
„Ти решаваш“ 
на БЧК е част от 
п р о г р а м а т а 
„Дейности в от-
говор на COVID-
19 в България”, 

финансирана от Американската 
агенция за международно развитие 
(USAID) чрез Глобалния апел на 
Международната Федерация на 
Дружествата на Червения кръст и 
Червения полумесец.

Има ли смисъл от четвърта ваксина, какво знаем 
дотук за опасността от COVID-19 и как работи науката?

Младен Владимиров

Местни
таланти



В Айтос често се шегува-
ме, че градът ни държи пър-
венство не само по азбу-
чен ред, но е първи в Бълга-
рия и по най-много таланти 
на глава от населението. Но 
шегата настрана - НП научи 
новина, с която за пореден 
път ние, айтозлии, можем да 
се гордеем с една изключи-
телно известна и доказала 
се в правната общност лич-
ност - доц. д. и. н. Евгени Йо-
чев. През м. септември т г. 
известният айтозлия получи 
висока оценка от юристите в 
България за огромния труд, 
който е вложил за издава-
нето на пъpвoтo пo poдa cи 
изcлeдвaнe y нac - книгата 
„Сдружението на български-
те съдии и Съюзът на българ-
ските адвокати по време на 
правителствата на Отечес-
твения фронт (1944-1948)”. 
Всичко това научихме от Аг-
лика Гавраилова, съученич-
ка на доц. Йочев, известна 
айтозлийка, която от години 
живее в София, която е при-
съствала на официалната 
промоция на изданието.

Научихме още, че Упра-
вителният съвет на фонда-
ция „Център за обучение на 
адвокати „Кръстю Цончев“ 
е организирал официалното 
представяне на книгата на 
26 септември 2022 г. в Со-
фия. Новината съобщи сай-

тът AdvoTraining.BG. 
Събитието беше открито 

от председателя на УС на 
ЦОА доц. д-р Боряна Мусе-
ва, която благодари на ав-
тора за прекрасния труд и 
поздрави екипа на книгата 
и всички присъстващи гос-
ти. Изданието беше предста-
вено от проф. д. и. н. Любо-

мир Огнянов – учен-историк, 
както и от научния редактор, 
адвокат Даниела Доковска. 
Своите впечатления от кни-
гата споделиха председа-
телят на Висшия адвокат-
ски съвет д-р Ивайло Дер-
менджиев, председателят 
на Върховния касационен 
съд съдия Галина Захарова 

и членът на Съюза на съди-
ите в България съдия Атанас 
Атанасов. 

Според юристите, освен 
със своето богато съдържа-
ние, монографията на доц. 
Йочев се отличава и с реди-
ца други достойнства – уме-
ло свързване на изследва-
ните проблеми с конкретна-
та историческа обстановка, 
сполучливи съпоставки на 
позиции и действия на СБС 
и СБА с такива от периода 
до 9.09.1944 г., сравнения 
със сходни събития и проце-
си в Югославия, Румъния и 
СССР, отразяване на мнения 
и на други изследователи по 
разглежданата проблемати-
ка, добре оформен справо-
чен апарат, богата библио-
графия и др. "Изследването 
на доц. д. и. н. Евгени Йочев 
„Сдружението на български-
те съдии и Съюзът на българ-
ските адвокати по време на 
правителствата на Отечес-
твения фронт (1944–1948)“ е 
нов принос в нашата прав-
но-историческа книжнина и 
няма никакво съмнение, че 
книгата му ще бъде посрещ-
ната с интерес от многохи-
лядната читателска аудито-
рия на историци и юристи", 
пише още AdvoTraining.BG.

И това не е първият научен 
труд на айтозлията доц. д. и. 
н. Евгени Йочев. През м. ок-
томври 2020 г. правната общ-
ност в столицата се събра за 
представянето на друго него-
во задълбочено изследване 
- книгата “B cлyжбa нa бъл-
гapcкoтo пpaвocъдиe и нa aд-
вoкaтypaтa: Иcтopия нa Cъ-
юзa нa бългapcкитe aдвoкaти 
(1920-1944 г.)”. Всъщност кни-
гата беше представена два 
пъти за една седмица - пър-
во в Cъюзa нa юpиcтитe, 
пocлe нa чecтвaнeтo нa 15-
гoдишнинaтa нa Цeнтъpa зa 

oбyчeниe нa aдвoкaти „Kpъc-
тю Цoнчeв“. Moнoгpaфиятa 
пpивлече внимaниeтo нa aд-
вoкaти, cъдии, юpиcти, yни-
вepcитeтcки пpeпoдaвaтeли, 
пoлитици, защото няма друго 
пoдoбнo изcлeдвaнe y нac.

Hayчeн peдaктop e aд-
вoкaт Дaниeлa Дoкoвcкa. И 
нaдaли някoй пo-дoбpe oт 
адв. Доковска би пpeдcтaвил 
cтoйнocттa нa тoзи тpyд. "Ис-
кам да пoздpaвя дoктopa нa 
иcтopичecкитe нayки дoцeнт 
Eвгeни Йoчeв зa oгpoмния 
тpyд, кoйтo влoжи в тoвa 
изcлeдвaнe, eдинcтвeнo пo 
poдa cи y нac. Toвa e из-
вънpeднo cтoйнocтнo нayч-
нo cъчинeниe в oбeм oт 450 
cтpaници, кoeтo pecпeктиpa 
c изключитeлнaтa нayчнa 
дoбpocъвecтнocт нa нeгo-
вия aвтop, c бoгaтcтвoтo нa 
инфopмaциятa зa cъюзния 
живoт, зa пoзициитe и идeи-
тe нa Cъюзa нa бългapcки-
тe aдвoкaти, зa нeгoвaтa 
poля в oбщecтвeния живoт 
y нac и зa мeждyнapoднoтo 
мy пpизнaниe. Иcтopиятa нa 
пpoфecиoнaлнaтa opгaнизa-
ция нa aдвoкaтcкoтo cъcлo-
виe e eднo cвидeтeлcтвo зa 
бopбaтa нa бългapcкaтa aд-
вoкaтypa зa дeмoкpaтичнo 
зaкoнoдaтeлcтвo, зa зaкoн-
нocт, зa нeзaвиcимocт нa 

cъдeбнaтa влacт, зa ycтaнo-
вявaнe нa eтични жaлoни 
в пpoфecиятa и зa yтвъpж-
дaвaнe пpaвoтo нa зaщитa. 
Мoнoгpaфиятa нa дoц. Eвгe-
ни Йoчeв „B cлyжбa нa бъл-
гapcкoтo пpaвocъдиe и нa 
aдвoкaтypaтa. Иcтopия нa 
Cъюзa нa бългapcкитe aд-
вoкaти (1920 – 1944)“ cпopeд 
мeн e нaй-знaчимoтo нayч-
нo cъчинeниe, издaдeнo oт 
Цeнтъpa зa oбyчeниe нa aд-
вoкaти „Kpъcтю Цoнчeв“, 
казва научният редактор на 
изданието - адв. Доковска. 

   

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Айтозлиията Eвгeни Йoчeв със сериозен научен принос 
към историята на българската държава и право

С доц. Евгени Йочев се 
срещнахме на земляческата 
среща в София, през м. февру-
ари 2020 г. Беше дошъл за пър-
ви път от много време - да се 
види с приятели и съученици. 
Това беше и първата среща на 
НП с известния айтозлия. Бил 
е университетски преподава-
тел по история на българска-
та държава и право, препо-
давал в Академията на МВР 
и Русенския университет, а в 
момента работеше над поред-
на книги на тема държавата и 
правото. Само няколко дни по-
късно, на 21 февруари 2020 г., 
трябваше да се случи офици-
алното представяне на книгата 

му "История на Съюза на съди-
ите и на Съюза на адвокатите 
в България" в Съдебната пала-
та. "Това е книга с над 500 стра-
ници - моята докторска дисер-
тация. В гилдията има интерес 
към темата, надявам се пред-
ставянето да мине добре", каза 
тогава за НП доц. Йочев.

Що се отнася до айтоските 
срещи - присъствал е на тях 
един - два пъти, но преди мно-
го години. "Навремето бях ко-
респондент на вестник "Наро-
ден приятел", заедно с Руси 
Маразов. Участвах в списва-
нето на вестника още като уче-
ник, а и след това. Тогава, ре-
дакцията беше на кръстовище-

то до пазара. Пишех много за 
ученическия живот, за летни-
те бригади, за Айтос - каква-
то тема ми поставяха, пишех. 
Спомням си как сме отразява-
ли манифестациите. Точно на 
площада има едно ъгълче, из-
дадено навън - нещо като по-
крито балконче, откъдето пре-
давахме манифестацията по 
говорителя: „Задават се реди-
ците на това и това предприя-
тие, на еди-кое си училище - и 
площадът гърми. Беше някъде 
към 1966-67 година", спомня си 
айтозлията.

Доц. Йочев рядко се връща 
в Айтос. Родителите му са по-
чинали - продали къщата. Идва 
от време на време при стари 
приятели и съученици. Послед-
но, през 2019 г, на 24 май - на 
юбилейна среща за 50 години 
Випуск 1969 на ПГ "Христо Бо-
тев" - Айтос.

Спомня си за парка и как 
като ученик участвал в боядис-
ването на къщичките на при-
казните герои, ходил да види 
бригадирския лагер, който 
вече го няма, търси в споме-
ните си старите улици, знако-
вите сгради. Признава, че все 
по-малко са познатите лица в 
Айтос - поколенията се сменят, 
останали са неколцина прия-
тели. Но пък в носталгията по 
родния град има несравнима 
с нищо доза романтика. "Ние 
живеем с един красив спомен, 
който никой не може да ни от-
неме", каза тогава доц. Евге-
ни Йочев и си обеща да е ре-
довен на срещите на айтозлии 
в София.

НП

Доц. Евгени Йочев: Живеем  
с красив спомен за Айтос, който 

никой не може да ни отнеме 

Доц. д.и.н. Евгени Йочев пред колегите си в Цен-
търа за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

26 септември 2022 г., София - официалното представяне

С научния редактор на изданията - адв. Даниела 
Доковска

Доц. Йочев на земляческата среща на айтозлии 
в столицата, февруари 2020 г.

И айтозлийката Аглика Гавраилова беше сред гос-
тите на представянето на новата монография



Iffkata Xhax (I.X.)

Здравейте,
Днес се обръщам с апел към 

всички мои приятели, познати 
или ”фейсбук другари”… 

Навлизайки бавно, но сигур-
но в зимния сезон, се появява 
огромна нужда от топли дрехи, 
прехрана и отопление за оне-
зи, които не могат да си поз-
волят нормален самостояте-
лен живот на този етап.

Обръщам се към всички вас 
да проверите гардеробите си 
за дрехи, които вече не ви ста-
ват, дрехи, които не харесвате 
вече или дори за такива, кои-
то не носите често.

Ще се приемат всякакви 
дрехи за малки деца, юноши 
и девойки до по-възрастни, 
които ще разпределим и ще 
дарим на:

- Домове за деца в нерав-
ностойно положение в област 
Бургас

- Бездомни възрастни хора, 

на които не може да се осигу-
ри покрив над главите им на 
този етап.

Не съм част от никоя органи-
зация и за това не споменавам 
никакви имена, просто желая 
искрено на повече хора да им 
бъде топло тази зима, както на 
телата, така и на сърцата. 

Ако не сте от област Бургас, 
но желаете да бъдете съпри-
частни с подобен вид кауза, 
имате два варианта:

- Намерете дом за деца в не-
давностойно положение в гра-
да, от който сте и им подарете 
мъничко топлина там!

- Изпратете чрез куриер до 
мен, на лично съобщение да-
вам нужните данни!

П.С. Дрехите ще се съби-
рат до началото на м. ноем-
ври, а при необходимост и по-
вече включили се добряци, 
ще носим дрехи до края на 
годината!

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО 
ЗАСЕДАНИЕ проведе 
Общинският съвет на 28 
септември в Заседател-
ната зала на община Ай-
тос с дневен ред от де-
сет точки и традиционни-
те "Питания" на съветни-
ците към кмета.

Съветът гласува пред-
ложение от Васил Едрев – 
кмет на община Айтос за 

упълномощаване на пред-
ставител на община Айтос 
за участие в извънредно 
общо събрание на акцио-
нерите на „УМБАЛ-Бургас” 
АД гр. Бургас за определя-
не на позиция и мандат по 
решенията, които следва 
да се вземат. По докладна 
записка на градоначални-
ка беше предоставено без-
възмездно право за упра-

вление на част от недви-
жим имот – частна общин-
ска собственост с обща 
площ от 81.40 кв. м, част 
от четвърти етаж на адми-
нистративна сграда на ул. 
”Богориди” №2. Помещени-
ята се предоставят на НОИ 
безвъзмездно за срок от 
три години, за офиси на На-
ционален осигурителен ин-
ститут /Териториално по-

деление – Бургас, филиал 
гр. Айтос.

Единодушно одобрение 
получиха шест докладни 
записки от кмета Васил 
Едрев и зам.-кмета Мариа-
на Димова за прекратява-
не на съсобственост меж-
ду Община Айтос и физиче-
ски лица - в кв. 212 по пла-
на на гр. Айтос, с адрес: гр. 
Айтос, ул. “Бяло море“ №7, 
в кв. 45 по плана на с. Съ-

диево, община Айтос, в кв. 
17 по плана на с. Лясково, 
община Айтос, в кв. 17 по 
плана на с. Чукарка, общи-
на Айтос, в кв. 23 по плана 
на с. Пирне, община Айтос, 
и в кв. 16 по плана на с. Пе-
щерско, община Айтос.

Има положително реше-
ние и по докладна на кмета 
за продажбата на земедел-
ска земя – частна общин-
ска собственост, на соб-

ственика на законно по-
строена сграда в ПИ №860, 
в местност Провадийско 
шосе, землище гр. Айтос.

Чрез провеждане на пуб-
личен търг с явно наддава-
не да бъдат продадени 9 не-
движими имота - земедел-
ски земи, представляващи 
частна общинска собстве-
ност, реши още Съветът.

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 

30 СЕПТЕМВРИ 2022Народен приятел ×ôстр. 28

Към айтозлии - призив 
за благотворителност

Решенията на ОбС от септемврийското заседание

З А П О В Е Д 
№ РД-08-657

гр. Айтос, 28.09.2022г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във връзка 
с Решение №360 на Общински съвет Айтос, 
обективирано в Протокол № 28 от заседание на 
ОбС-Айтос, проведено на 27.01.2022г.,

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

публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем, за срок от 3 години на част от недвижим 
имот – публична общинска собственост, предста-
вляваща помещение №11, с площ 41 кв.м, нахо-
дящо се на втори етаж от масивна двуетажна сгра-
да „Общински дом”, УПИ ХІ, кв. 15 по плана на с. 
Пирне, при граници на помещението: север – вън-
шен зид, изток – външен зид, юг - коридор, запад 
– външен зид, актуван с Акт за публична общин-
ска собственост № 652/09.05.2000г.

Помещението се отдава под наем на юридиче-
ски лица с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност в обществена полза за офис.

- Дата и час на търга – 20.10.2022г. от 10:00ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена – 57.40лв. 
/петдесет и седем лева и четиридесет стотинки/ 
без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева/ 
без ДДС.

- Депозит за участие – 5.74 лв. /пет лева 
и седемдесет и четири стотинки/, който се 
внася в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 19.10.2022г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 19.10.2022г. 

2.За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем определям парична гаран-
ция в размер на една месечна наемна вноска, дос-
тигната на търга, която се внася преди сключва-
не на договора. Внесената парична гаранция след 
изтичане на срока на договора се освобождава, 
като не се начислява лихва.

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

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

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

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

ване и обработване на лични данни – приложе-

ние №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
4.Тръжната документация е на стойност 30.00 

лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува до 
16:00ч. на 18.10.2022г. в Центъра за администра-
тивно обслужване в Община Айтос.

5. Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 12:00ч. на 19.10.2022г. 
в Центъра за административно обслужване в об-
щината следните документи:

5.1. Заявление за участие в търга - приложе-
ние №1; 

5.2. Декларация за оглед на имота - приложе-
ние №2;

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

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

5.5. Документ за внесен депозит;
5.6.  Документ за закупена тръжна 

документация;
5.7.Пълномощно с нотариална заверка на 

подписа конкретно - за имота, предмет на търга, 
когато се участва чрез пълномощник. Допустимо 
е пълномощното да не се постави в плика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На 
комисията се предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка.

6. До участие в търга ще се допускат юридически 
лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в 
обществена полза. Върху плика, в който кандидатът 
е поставил необходимите документи за участие в 
търга се записва обекта на търга, наименованието 
на кандидата и ЕИК на юридическото лице.

7. Оглед на имота да се извършва всеки работен 
ден до 12:00ч. на 19.10.2022г. с представител на 
Общината след представяне на платежен документ 
за закупена тръжна документация и предварителна 
заявка.

8. Начин на плащане: в 14-дневен срок от 
влизане в сила на заповедта за спечелил участник 
и преди подписването на договора спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем с 
ДДС и една гаранция по изпълнение на договора 
в размер на един месечен наем.

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 
40 или в ЦАО в Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Искате децата ви да танцуват?!
НЧ „Васил Левски 1869” обявява 

- прием в нова танцова група - за начинаещи
- български танци за деца на възраст 7-8 години

- записване и въпроси на тел. 0892376540 - Ивелина Костадинова 
всяка неделя от 10.00 часа в читалището.

ОБЯВА

Мюсюлманско Настоятелство - гр. Айтос отдава под наем 1 брой магазин от 12 кв. 
м, находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" №1.

Търг с явно наддаване ще се проведе на 17. 10. 2022 г., в канцеларията на Мюсюл-
манското настоятелство - гр. Айтос, от 10.00 часа.

За повече информация - на телефон: 0558/ 2 63 64, 0877 10 66 13.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
Във връзка със задължението на Общинската администрация да предприеме мер-

ки, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и 
гласуват на Изборите за Народно събрание, на 02 октомври 2022 г. Ви уведомяваме 
гражданите, че са организирани и предвидени за обозначаване специализирани из-
бирателни секции,  съответно:

• СИК № 014 – Заседателна зала на Община Айтос 
• СИК № 015 – Малка заседателна зала на Общината
• СИК № 016 – на ул. “Гурко”№3 - Общински център за социални и здравни 

услуги /ОЦСЗУ/
Заявки за помощ /правоз/ предварително, както и в деня на Изборите, ще се прием-

ат от Общинска администрация - Айтос, в часовете от 8.30 до 17.00 часа /в работните 
дни/, на телефон 0558 2-35-42 ; 0898 530 016, и в изборния ден - от 07.00 ч. до 17.00 ч.  

Предвид подадените заявки ще бъде изготвен график.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



По покана на кмета Ва-
сил Едрев, на 29 септем-
ври гости на етнографския 
комплекс „Генгер” бяха 
възпитаници и екип на 
бургаския Дневен център 
за работа с деца на ули-
цата. Преди да разгледат 
комплекса, децата посети-
ха парк „Славеева река” и 
се порадваха на обитате-
лите на зоопарка.

Срещата на градоначал-
ника с деца и педагози от 
Центъра е традиционна на 
старта на учебната година. 
Гостуването в Айтос в го-
ляма степен допринася за 
интереса на децата в риск 
към природата и стария 

бит в етнографския ком-
плекс, зарежда ги емоци-
онално и стимулира жела-
нието им да учат, призна-
ват от екипа на Центъра.

Кметът показа на децата 
ателиетата и изложбените 
зали на комплекса и полу-
чи спонтанното им обеща-
ние да залягат над книги-
те и да са редовно в учи-
лище. Уредникът Мария 
Кондова посрещна деца-
та в новия посетителски 
център "Генгер", за да им 
покаже филм за истори-
ята и забележителности-
те на Айтос и за занаяти-
те в комплекса. „Децата, 
възпитаници на Дневния 

център, са в риск, тъй като 
в по-голяма част от се-
мействата не ги пускат на 
училище. Тази група деца 
е изключително важна за 
нас - насочваме усилията 
си в търсене на повратна-
та точка, която да възбу-
ди интереса им към учеб-
ния процес. Стремежът е, 
в крайна сметка, самите 
те да проявят желание да 
ходят на училище”, посо-
чи основната причина за 
посещението на децата в 
Айтос главният организа-
тор на визитата - Цветели-
на Рандева, говорител на 
ОД на МВР-Бургас.

НП

Айтоската 2021-ва на страниците 

стр. 3Народен приятел30 СЕПТЕМВРИ 2022 9×ô

Кметът Васил Едрев посрещна деца в риск в ЕК „Генгер“Решенията на ОбС от септемврийското заседание

Хейзъл ЕЙКРИЛ

През миналия уикенд, 
на 24 и 25 септември, че-
тирима членове на шахма-
тен клуб „Риани” - Айтос 
участваха в ХІХ междуна-
роден турнир „Сините ка-
мъни”, който се проведе в 
Спортна зала „Васил Лев-
ски” в град Сливен.

Капитанът на отбора Ри-
чард Ейкрил, неговата съ-
пруга Хейзъл Ейкрил и Еми-
лия Стоянова бяха при-
дружени от Живко Же-
ков и Дима Стоянова, ко-
ито участваха в първия си 
турнир. Резултатите бяха 
добри, а изявите, особе-
но тези на Живко Жеков, 
получиха положителни ко-
ментари и реакции от чле-
новете на други клубове. 
Освен това, уикендът даде 
възможност на нашия клуб 
да засили приятелствата 
си с други клубове от цяла-
та страна и в същото вре-
ме да създаде нови, върху 
които да надгражда.

Наричат я "витаминозна 
бомба" и във всеки дом се 
пази поне една рецепта за 
приготвянето й. В сезона на 
домашната лютеница, сме на 
кооперативния пазар в Айтос, 
за да разберем как се търгу-
ват съставките на апетитното 
домашно произведение.

Преди десетина и повече 
години, по това време, поч-

ти от всеки двор ди-
мът от импровизира-
ните огнища се при-
месваше с аромата 
на печени чушки. От 
мазетата се изваж-
даха тенекии и тави, 
цялата фамилия пе-
чеше и белеше пат-
ладжаните и пипер-
ките, мелеха се до-
матите. Поне такава 
беше класическата 
рецепта за лютени-
цата в града.

Сега част от до-
макините приготвят 
апетитната смес в 
кухнята, върху печ-
ката. И май малко са 
тези, които имат ку-
ража да се заредят 
с доволно голямо ко-
личество буркани с 
лютеница, като след-
ват цялата дворна 
процедура - от пече-
нето, през беленето, 

бъркането, до консервиране-
то на "полеви условия". 

Най-разпространената ре-
цепта за домашна лютеница 
в Айтос е в съотношение 20 кг 
червен пипер, 10 кг патладжан 
и 5 кг зрели домати, обяснява 
ни на кооперативния пазар 
Иванка Тенева, която с мал-
ки прекъсвания, "върти" люте-
ница на двора от поне 20 го-
дини. В строго определен мо-
мент се прибавя литър олио и 
малко отгоре - "докато поеме", 
уточнява Тенева.

Няма клиенти, които купу-
ват пипер "на чувал", видя 
НП. Само на една- единстве-
на сергия се трупат хора - це-
ната на червения пипер на 
чувал е лев и 20 ст., за 10 кг 
- плащаш 12 лв., а за "дозата" 
лютеница - 24 лв. Оглеждаме 
се за цената на пипера, коя-
то предлагат другите търговци 
- не пада под 1,80; 2,00; 2,20 лв., 
че и двойно искат за килограм 
- 2,40 лв./кг.

Оказва се, че най-евтини-
ят патладжан на тържището 
е 2.00 лв./кг, намира се и по 
2,20 и 2,50 лв./кг. И изчисля-
ваме - за 10 кг патладжан ще 
платим 20 лв. Продължаваме 
към доматите - при тях цено-
образуването варира в голе-
ми амплитуди - 1,50-1,60 лв./
кг, 1,80; 2,00; 2,40 до 3,00 лв./
кг. Правим сметката на цената 

на най-евтиния артикул - лев 
и 50 ст. - за 5 кг - 7.50 лв. 51.50 
лв. е цената на суровината, 
плюс литър олио - закръгля-
ме най-евтиния вариант на 55 
лв. за доза лютеница. Като не 
включваме цената на тока или 
дървата, и труда, който тряб-
ва да положим. 

"На тази цена мога да купя 
от 10 до 15 бурканчета "ку-
пешка" лютеница, а за същи-
те пари ще затворя поне 30 
буркана с домашно приготве-
на", прави си сметката г-жа Те-
нева, която изключва като ва-
риант по-скъпите зеленчуци, с 
които тава лютеница ще й из-
лезе стотина лева.

Другият най-търсен зелен-
чук през есента е зелето. И 
лютеница да не направиш, ки-
село зеле задължително тряб-
ва да сложиш - такава е мак-
симата на местното възрастно 
население. Тази седмица на 
пазара, най-евтиното зеле се 
продаваше по 90 ст./кг. Има-
ше изобилие от зеленчука и 
на цена 1,00; 1,20 и 1,50 лв./кг. 
"Вносното зеле е много твър-
до, не го предпочитат", консул-
тира ни в движение произво-
дител на зеле от Малка поля-
на. И е категоричен, че цената 
ще скача, защото и търсенето 
тези дни е в пика си.  

НП

Шахматен клуб „Риани” - 
Айтос с успешно участие  

в ХІХ международен 
турнир „Сините камъни”

Любознателните малчу-
гани от ІІІ Б група "Звездич-
ка", База 2 на детска гради-
на "Пролет", посрещна през 
тази седмица в пожарна-
та служба началникът на 
РСПБЗН инж. Мариян Ма-
ринов. Децата нямаше как 
да скрият вълнението си от 
първата визита в пожарна-
та. Притесненията им сто-
пиха инспектор Николай 
Преснаков и пожарника-
рите на смяна, които ги по-
срещнаха с широки усмив-
ки и лакомства.

Децата върнаха жеста на 
огнеборците със сърдечен 
поздрав и стихотворение, 
и бяха в очакване на най-
вълнуващия момент от по-
сещението. С голям инте-
рес разгледаха пожарните 
автомобили, оборудването 
и облеклото на пожарника-
рите. И много се забавлява-
ха - качиха се в пожарните 
автомобили, чуха предупре-
дителната сирена и даже 
попръскаха със струйник. 
И някак съвсем естествено 
немалко от тях поискаха да 
станат пожарникари.

НП

Малчугани с визита 
в Пожарната служба

На кооперативния пазар 
в сезона на лютеницата

Евтиният вариант - 55 лв. за „доза“ домашна лютеница



ФОТОКОНКУРС  
„УСМИхнАтИят АйтОС!“
ПРЕдИ дИМИТРОВдЕН!

Уловете усмивките на айтозлии - от 1 до 20 октомври 
2022 г., и изпратете снимките на email: аеtos5@abv.bg.

Няма възрастови ограничения. Условията са - да из-
пратите само една снимка (най-добрата) да бъде спазен 
срокът на изпращане - от 1 до 20 октомври 2022 г.

Трите "най-усмихнати" фотоса ще получат наградите 
на Община Айтос! 

Щракайте!

Продължават проявите 
на айтоските туристи, пос-
ветени на 120-годишнината 
от създаването на ТД „Чуд-
ни скали“ гр. Айтос. 

На 23.09.2022 г. беше осъ-
ществено първото групо-
во изкачване от айтоски 
туристи на връх Голем Ко-
раб“ (2764 м), най-високи-
ят връх на Република Се-

верна Македония и Репу-
блика Албания. 

Двадесетте туристи от 
айтоското дружество се 
справиха безпроблемно 
в 10-часов поход, преми-
навайки трасе с дължи-
на 23 километра и дениве-
лация +1560/-1560 м. До-
пълнителен „адреналин” 
в планината Кораб беше 

липсата на вода и кътове 
за отдих. 

Туристическата проява 
включваше и посещение 
на културни и исторически 
забележителности в гр. 
Скопие, природния фено-
мен каньон Матка, нацио-
нален парк „Маврово“, ма-
настира „Свети Йован Би-
горски” и град Охрид.
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Айтоските туристи осъществиха първото си 

групово изкачване на връх Голем Кораб (2764 м)

На връх Голем Кораб, на границата с Албания

Посветиха 10-часовия преход на 120-ата 
годишнина на ТД „Чудни скали“

Каньонът Матка в национален парк „Маврово“

- Г-н Байчев, кои са три-
те най-важни неща, за които 
БСП ще се бори в следващия 
парламент, за да се подобри 
животът на хората? 

- Като социална партия, на-
шите предложения са насоче-
ни към подобряване качество-
то на живот на хората.

1. Да се наложи таван на це-
ните. Тази мярка я предложи-
хме и преди, но бяхме обвине-
ни в популизъм, сега обаче всич-
ки запяха нашата песен, защо-
то идва като предложение от ЕС. 
Жалко поведение на уж българ-
ски политици.

2. Да продължи подкрепата на 
бизнеса за тока. Трябва да да-
дем възможност на работодате-
ли и работници да продължат да 
работят, произвеждат, продават 
и генерират доходи. В никакъв 
случай няма да допуснем фали-
ти на фирми и браншове.

3. Да се увеличи минималната 
работна заплата на половината 
от средната, както и да се преиз-
числят пенсиите и да се увеличи 
вдовишката надбавка. Няма да 
изоставим работници, служите-
ли и пенсионери в този труден 
за държавата и икономиката мо-
мент. Не можем да допуснем да 
има бедни работещи.

- Вие сте един от най-дей-
ните кандидати за народни 
представители в предизбор-
ната кампания - какво най-

често ви питат хората по вре-
ме на срещи, от какво се при-
тесняват?

- Срещите минават изключи-
телно динамично. Хората се ин-
тересуват както от проблемите в 
страната, така и от международ-
ната политика, и това е нормал-
но, защото именно вследствие 
на бойните действия в Украйна 
се повишиха цените на храни-
телните стоки, тока и горивата. 
Определено обаче се набива на 
очи въпросът за отношенията ни 
с Русия. На първо място, бълга-
ринът има сантимент към Русия 
и нейната култура, и на второ 
място - икономически интерес 
от руските туристи. Без значе-
ние към кои политически и во-
енни съюзи принадлежим, ние 
си оставаме русофили.

Другият интересен извод, кой-
то мога да направя е, че изби-
рателят настоява да се състави 
работещо правителство.

- Защо Бургас изпадна до 
18 място по средна работна 
заплата в страната?

- На първо място, липсата на 
адекватна политика по отноше-
ние на привличане на инвести-
ции, доведе до деиндустриали-
зация на община Бургас. След-
ващата грешка, която мога да 
отбележа, е закриването на 
пристанищната дейност. Години 
наред пристанище Бургас беше 
входната врата на Сърбия и Ма-

кедония за получаване на въгли-
ща и желязо. Благодарение на 
това се развиваха и съпътства-
щите бизнеси като транспорта. 
Друга причина е развитието на 
масовия туризъм, към което е 
насочена политиката на държа-
вата и общината. Да, идват мно-
го туристи, но това са неплате-
жоспособни хора. Крайно вре-
ме е да се обърне внимание и да 
се привлекат именно платежо-
способните туристи, които из-
искват високо качество на ус-
лугата, която може да им бъде 
предложена от високоплатени 
специалисти в бранша. Трябва 
да се обърне фокусът и да запо-
чне да се печели от качеството, 
а не от количеството.

- Кои са обществените кау-
зи, за които ще се борите?

- На първо място, промяна в 
законодателството по отноше-
ние на пияни и дрогирани шо-
фьори. Крайно време е да се 
промени системата за тяхното 
наказание, не само с лишава-
не от свобода, но и да започнат 
да полагат общественополезен 
труд, като биват съответно иден-
тифицирани за това, и да се кон-
фискуват автомобилите.

Подобряване на инфраструк-
турата в региона и особено в 
посока Южно Черноморие и 
Странджа планина. Оттам ще 
се даде възможност и за раз-
витие на туризма. Няма как да 

се възползваме от природните 
дадености без да осигурим дос-
тъп до тях. 

- Ако ГЕРБ спечелят избо-
рите, възможно ли е според 
вас, да сформират кабинет 
заедно с дПС и „Възражда-
не“, защото според послед-
ните проучвания на „Мар-
кет Линкс“ партиите на Сла-
ви Трифонов, Стефан Янев и 
Мая Манолова няма да прес-
кочат бариерата от 4%?

- Виждаме, че в България 
няма невъзможни неща. Но 
продължавам да мисля, че из-
бирателят ще заложи на соци-
ално управление, с обяснени-
ето - защото трябва обединени 
да преодолеем кризата. Вмес-
то да заложи на дясно управле-
ние - с оправдание защо заед-
но трябва да обеднеем в криза-
та? Миналата година наблюда-
вахме няколко емоционални из-
бора, вместо те да бъдат раци-
онални. Сигурен съм обаче, че 
сега ще има отрезвяване при 
избирателя. Друга причина да 
не вярвам в такова правител-
ство, са именно прогнозите на 
социологическите агенции, ко-
ито не успяха да познаят нито 
един резултат от избори за ми-
налата година. Явно, царица па-
рица затваря очите пред резул-
татите, което не е коректно и е 
подвеждащо по отношение на 
избирателите.

Тодор Байчев: Общественополезен труд за пияни и 
дрогирани шофьори, и да се конфискуват автомобилите 

Вторник, 4 октомври 2022 г. от 18:00 ч.
Театър „Българска армия“ и Културна организация „Арт ателие” пред-

ставят на сцената на Народно читалище "Васил Левски 1869" - Айтос „Кафе 
с претенция”. Автор Георги Марков, постановка Иван Урумов, сценогра-
фия и костюми - Нина Пашова, музика Дони - Добрин Векилов. Участват: 
Иван Радоев, Моньо Монев, Юлиан Вергов.

Комичният сюжет на „Кафе с претенция” ни пренася в София през 1966 
г. в апартамента на Милчо (Юлиан Вергов) – 43-годишен, началник на ре-
кламно бюро. Намираме го там заедно с „авера му” – 43-годишния Мил-
ко (Иван Радоев). Тече трескава подготовка в очакване на две дами, за-
говорени случайно през деня, на кафе по „Раковска”... Напътствията на 
доста по-опитния в свалките Милчо почти вдъхват кураж на Милко, който 
макар и архитект, е довел кариерата си до заветната длъжност „завеж-
дащ техническата документация на службата”, а по отношение на жените 
е крайно неопитен. В кулминацията на подготовката в апартамента прис-
тига неканен и третият им приятел – 43-годишният Минко (Моню Монев), 
научен сътрудник по старобългарски. Неговото съкровено желание е да 
избяга от „семейния уют”, в чиито окови скоро е попаднал, и да пийне с 
приятелите. Тази вечер и нейната неочаквана развръзка пораждат куп 
нелепи и смешни ситуации. Една на пръв поглед непретенциозна среща, 
напомпана с много претенция.

Спектакълът ще се играе на 4 октомври, от 18.00 ч. на сцената на 
нЧ „Васил Левски” – гр. Айтос. Билети - на касата на читалището.

За резервация и повече информация - тел. 0894/898 098 - Маруся 
Русева – организатор (Арт ателие).

Иван Радоев, Моньо Монев и Юлиан Вергов 
на айтоска сцена с комедията  

„Кафе с претенция" 



Интервю на  
Силвия ШАТЪРОВА

- Г-н Станков, кои пробле-
ми се откроиха по време на 
предизборната кампания и 
срещите Ви с хората?

- Откроиха се няколко основ-
ни неща: инфлацията и нара-
стващите цени. Там знаем кои 
са конкретните финансово-ико-
номически мерки, които тряб-
ва да предприемем и ще про-
дължим да настояваме, държа-
вата трябва да поведе битка-
та с инфлацията и тя да не пре-
мине тя през джоба на хората. 
50% от въпросите бяха свърза-
ни със санирането. Хората оч-
акват да продължим програма-
та по справедлив начин. Днес 
беше анонсирано от служебно-
то правителство, че тя продъл-
жава от 1 ноември. 

- Има ли проблем пред 
нея?

- Има определени изисква-
ния, които трябва да се изпъл-
нят, за да получим средства. С 
колегите в енергетиката си го-
ворихме, че администрацията 
въпреки поставеното време на 
различни служебни и редов-
ни правителства прави всичко 
необходимо да стартира про-
ектите, за да се отпуснат аван-
си. Това са проекти, свързани 
със средства за еднофамилни-
те сгради с фотоволтаици на по-
крива и средства, насочени към 
уличното осветление на 82 об-
щини, където изцяло да бъдат 
обновени с ново улично освет-
ление и да се намали разходът 
за ток, с новото осветление ще 
се понижи рискът от престъп-

ност и катастрофи. Тези проек-
ти се движат добре и до края на 
годината със сигурност ще бъ-
дат отворени. 

Що се отнася до другите сек-
тори, след 2 октомври всички 
партии, които влязат в НС и 
представляват вота на българ-
ските граждани, трябва да се 
обединят и държавата да излезе 
от множеството кризи, в които 
се намира в момента. Най-вече 
политическата, енергийна, бе-
жанска и по най-бързия начин 
да изпълним изискванията на 
Европа за авансовото плаща-
не по Плана за възстановяване 

и развитие, както и цялостното 
му изпълнение. Гърция и Румъ-
ния се движат много добре, ко-
ето означава, че в един момент 
ще се оглеждат за средствата, 
определени за България, за ко-
ито се борихме преди две годи-
ни да получим.

- Промениха ли се притес-
ненията и страховете на хо-
рата за този един месец?

- Основните проблеми, кои-
то преобладават, са свързани 
с инфлацията. Тя силно влияе 
върху живота им и усещането, 
че живеят ден за ден. Държа-
вата трябва да поеме ясен ан-
гажимент с икономически мер-
ки и те да окажат влияние вър-
ху живота на хората, защото в 
тази инфлационна спирала, в 
която сме влезли, ако не се взе-
мат мерки, ще настъпи масово 
обедняване. Втората по важ-
ност точка е свързана с това 
кога ще продължи санирането 
и защо средствата за санира-
нето на еднофамилните сгради 
са изкарани от плана. Санира-
нето трябва да продължи, ако 
не - ще върнем част от парите. 
И тогава приключваме.

До март трябва да приключи 
приемът за проектите. За това 
средствата са безвъзмездни, но 
с технически енергиен паспорт. 
Намерили сме рецептата да не 
излиза той от джоба на хората. 
Сега по програма идеята е след 
март месец 2023 тя продължа-
ва, но с 20% участие на хора-
та. В Регионалното министер-
ство имаше подобна програма, 
тогава се направиха едва два 
блока. Ако тя остане по този 
начин, е счупена. Трябва да се 

актуализира и тук Европа няма 
да ни направи забележка, защо-
то за нея енергийната ефектив-
ност е най-важна. Европейски-
те институции нямат претенции 
за съфинансиране или не, това 
се определя на ниво държава. 
Ще върнем на масата темата 
със санирането на еднофамил-
ните жилища.

- На практика програмата 
не работи към този момент?

- На 3 октомври приключва 
общественото обсъждане на За-
кона за етажната собственост. 
Там са занижени критериите 
в частта брой подписите, с ко-

ито една етажна собственост 
ще може да взима решение. 
Това ще помогне да се случват 
по-бързо проектите особено в 
сгради, където има хора, кои-
то живеят в чужбина и сгради с 
магазини или държавни учреж-
дения. Това бави процедурата. 
Надявам се това да е един от 
първите законопроекти, които 
НС да приеме.

- Не може ли санирането да 
става паралелно с поставяне 
на фотоволтаици?

- Това ще е част от енергий-
ното обследване. В момента, в 
който се предпишат предписа-

нията за сградата, фотоволтаи-
кът или панелът за топла вода 
или ток могат директно да бъ-
дат вкарани в енергийното об-
следване и да са част от про-
екта. Така няма да се налага 
една готова санирана сграда 
отново да се ремонтира. Това 
ще наруши покривни конструк-
ции, изолации.

- В малките общини какво 
тревожи хората?

- Инфраструктурата е изклю-
чително важна в малките насе-
лени места. Областният център 
е развит, но в малките населе-
ни места хората искат да имат 

добър и бърз достъп до област-
ния център. Това прави инфра-
структурата едно от най-важни-
те неща. Основната ни цел е за-
вършване на стартиралите про-
екти и отваряне на програмите, 
за да може общините да кан-
дидатстват и така развитието 
на градовете да продължи. До-
вършването на Северния обход, 
Южния обход, втора изходна 
артерия на „Меден рудник“, че-
тирилентовите пътища до Сре-
дец, Созопол и Айтос.

- Страх от затваряне на 
бизнеси в тази ситуация не 
се ли появява?

- Един от страховете е, че 
няма да има компенсация за 
повишения ток, защото се взе 
решение те да са само до сеп-
тември. В момента, в който има 
заложено в Държавния бюджет, 
че до края на годината ще има 
предвидени средства без зна-
чение служебно или редовно 
правителство, то трябва да на-
мери средства. Нашата зада-
ча от 1 януари е да продължим 
да помагаме на бизнеса. В на-
шата програма сме заложили 
мерки, че до края на 2023 сме 
предвидили, че ще помагаме 
на бизнеса.

В момента осигурихме ниска 
цена на тока, но пък е висока 
тази на газа. Токът и газът тряб-
ва да са на поносими нива.

- Г-н Станков, на какви 
компромиси е готов ГЕРБ, 
за да се състави правител-
ство?

- Държавата повече от вся-
кога има нужда от управление, 
първо трябва да решим поли-
тическата криза. На 3 октом-
ври трябва политическите пар-
тии да кажат как виждат бъде-
щето но България. Г-н Борисов 
протегна ръка към всички поли-
тически партии, които са проев-
ропейски и проатлантически. Аз 
съм оптимист, че този път дър-
жавата ще има стабилно прави-
телство, което ще управлява 4 

години и най-важното - ще вър-
нем нормалността в живота на 
хората и няма да се налага да 
живеем ден за ден.

Проевропейско правител-
ство, ориентирано към евро-
пейските ценности и те са пре-
ди всичко. Не можем да пра-
вим компромис с доверието 
на нашите избиратели. Г-н Бо-
рисов протегна ръка към всич-
ки проевропейски партии, кои-
то се очаква да влязат в след-
ващия парламент, за да не про-
дължим спиралата от избори, 
като директно ги назова - ПП, 
ДБ и ДПС.

Чф
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Събеседник

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Жечо Станков, 
водач на листата на Коалиция 
ГЕРБ - СДС за Бургаски регион:

Ще върнем нормалността в живота на хората и няма да се налага да живеем ден за ден

Оптимист съм, че държавата ще има стабилно 
правителство, което ще управлява 4 години

„Пътят продължава…“ с този 
слоган коалиция ГЕРБ - СДС 
закри предизборната си кам-
пания в Бургас. Събитието 
премина под знака на силни-
те емоции и спомените, но с 
поглед към бъдещето, тъй като 
на една сцена се събраха „пър-
вопроходците“ на ГЕРБ и мла-
дите лица, поели щафетата 
след това.

Освен кандидатите за на-
родни представители сред 
присъстващите бяха също би-
вши депутати и знакови лица 
на партията – Димитър Бой-
чев, Стоян Гюзелев, Румен Же-
лев, Константин Гребенаров, 
Ева Михалева, Златина Дуко-
ва, Захарина Неделчева и др. 
В закриването на кампания-
та се включиха и кметове от 
областта.  

„Приключва една кампания, 

в която стиснахме много ръце, 
чухме много топли думи на 
благодарност и надежда, но… 
срещнахме и градивна критика. 
През цялото време се стараех-
ме да бъдем позитивни. Взехме 
си поуките, научихме си уроци-
те и помъдряхме от грешките 
си!“, заяви популярният актьор 
Тони Минасян, който освен во-
дещ на събитието е и част от 
листата с кандидати за народ-
ни представители.

Думите му бяха подкрепени 
от областния лидер на ГЕРБ 
Иван Алексиев, който под-
черта, че въпреки несъстоя-
телните нападки на опозици-
ята и откровените лъжи, кои-
то са неизменна част от тази 
кампания, всички от отбора 
ГЕРБ - СДС са успели да ос-
танат позитивни и да не губят 
фокуса си – да мислят и да ра-

ботят за развитието на Бургас 
и региона.

„Нашата кампания е насоче-
на към хората с ясното съзна-
ние, че трябва да им предло-
жим решенията, които имаме, 
за да се справим с кризите, с 
инфлацията, с високите цени… 
Важното е да изправим наша-
та държава и най-вече да вър-
нем вярата на всички нас в 
днешния и утрешния ден“, за-
яви Алексиев. 

От своя страна кметът на 
Бургас Димитър Николов под-
черта, че вярва безрезервно на 
отбора на ГЕРБ - СДС и разчи-
та, че момичетата и момчета-
та от листата ще помогнат на 
страната да се стабилизира. 

„България има нужда от ста-
билно правителство, от силен 
екип, който да деблокира зам-
разените вече две години ев-

ропейски средства. От тях се 
нуждае цяла България и най-
вече местната власт. А Бур-
гас има нужда да не бъде въз-
приеман като град втора кате-
гория. Вече даже и трохи не 
ни подхвърлят, защото всич-
ко ни спряха“, заяви кметът 
Николов.

По думите му в парламента 
трябва да отидат знаещи и мо-
жещи хора, за да не се говори 
за проблеми, а за развитие. 

„С хора като тези в листата 
на Бургас има бъдеще и има 
смисъл”, подчерта градона-
чалникът.

Неговата мисъл продължи 
капитанът на отбора ГЕРБ - 
СДС – Жечо Станков.  

„За нас винаги е било ва-
жно да бъдем между хората, не 
само по време на предизбор-
ната кампания. Сигурен съм, 
че със стотиците срещи, кои-
то проведохме, с хилядите ръ-
костискания внесохме нотката 
надежда сред хората, защото 
това е отборът, който знае как 
да решава проблемите“, зая-
ви Станков.

Той акцентира върху някои 
от най-важните приоритети не 
само за Бургас и региона, но и 
за страната: продължаване на 
програмата за саниране и на-
сочване на средства към ед-

нофамилните жилищни сгра-
ди за монтиране на фотовол-
таични панели на покривите; 
въвеждане в експлоатация на 
Северния обход и започване 
на Южен обход, който да из-
вежда трафика към индустри-
алната зона; втора входно-из-
ходна артерия на ж.к. „Меден 
рудник”; четирилентовите пъти-
ща – Царево, Приморско, Ай-
тос, Малко Търново.

„Бургас е витрина на това, 
което трябва да бъде Бълга-
рия. Не че тук няма спорове, 
не че няма политическо про-
тивопоставяне. Но единение-
то, което получаваме в този 
град, когато поставим на пър-
во място проблемите на облас-
тта, е модел за България. Зато-
ва бих ви помолил да подкрепи-
те тази листа и номер 24 в бю-
летината, за да се опитаме да 
направим така, че България да 
прилича малко повече на Бур-
гас“, заяви от своя страна Лю-
бен Дилов. 

Овациите на всички присъст-
ващи предизвика и Ева Миха-
лева - общински съветник и 
председател на „Жени-ГЕРБ“ 
Бургас. Тя отправи специал-
на благодарност към дамите 
от листата.

„Благодаря ви, момичета, че 
не само украсихте тази листа, 

а бяхте много достойни парт-
ньори на момчетата и ги под-
крепяхте през цялото време. 
Защото – всеки знае, ако ис-
кате една работа да се свър-
ши добре, трябва да извикате 
жените“, каза с чувство за ху-
мор Михалева. 

Финалните думи бяха за 
един от доайените на ГЕРБ – 
Стоян Гюзелев. С вълнение в 
гласа той сподели, че се нами-
ра сред приятели и припомни 
първите стъпки на партията.

„Спомням си първите избо-
ри на ГЕРБ – бяха през 2006 г. 
за Европейски парламент. То-
гава в отбора на ГЕРБ се съ-
брахме специалисти от раз-
лични области – култура, об-
разование, здравеопазване, 
спорт, бизнес, земеделие. Има-
хме енергията да поискаме до-
верието на хората. Те ни го да-
доха и година след година пре-
образихме Бургас, преобрази-
хме България“, каза в заключе-
ние Гюзелев. 

Градусът на настроението 
се покачи още повече, кога-
то на сцената излезе неверо-
ятната Преслава Минасян. В 
духа на цялото събитие тя из-
пълни песента „Страхотен ден“, 
като пожела на отбора ГЕРБ - 
СДС поредица от много стра-
хотни дни!

ГЕРБ - СДС закриха кампанията си в Бургас 
със заявка, че „Пътят продължава…“



Ася БОРОДЖИЕВА

Този празник датира от 
1974 година, учреден от 
ЮНЕСКО. Пръв инициатор 
на отбелязването му става 
Йехуди Менухин, който по 
това време е президент на 
Международния съвет по 
музика. В своето предложе-
ние известният цигулар оч-
ертава основните задачи на 
празника – представяне на 
музикалното изкуство всред 
всички слоеве на общество-
то, осъществяване идеите 
на ЮНЕСКО за мир и прия-
телство между хората, пред-
ставяне плановете на орга-
низациите от 120 страни. Та-
ка още веднъж се потвърж-
дава силата на празника на 
музиката.

Първи октомври се счита 
и за българския ден на пое-
зията, на възрастните хора, 
световен ден на архитекту-
рата. Каквото и да си избе-
рем, то непременно заслу-
жава нашето уважение, за-
щото този факт държи будна 
нашата колективна памет, а 
без памет не е възможно да 
има нито настояще, нито бъ-
деще.

Обикновено на 1-ви ок-
томври се открива театрал-
ният сезон за повечето теа-
три в страната – драматич-
ни, музикални. Най-чувани-
ят израз е „На добър час!“. 
За легендарната бургаска 
артистична бохема такава 
бе традицията. В този ден 
Бургас ставаше необикно-
вен – музикален, поетичен, 
пъстроцветен, театрален – 
вдъхновен. Бургас бе изпра-
тил своите многобройни гос-
ти-летовници и с възторг и 
надежди се втурваше към 
своя пореден очарователен 
и завладяващ свят на твор-
ческо съзидание. Една осо-
бена, бургаска тръпка за-
владяваше целия град – ули-
ци, витрини, паркове, худо-
жествени и репетиционни 
зали, сцени, фотографски 
ателиета, магазини за цве-
тя. Макар и през есента, хо-
рата на Бургас като че ли 
ставаха по-слънчеви, по-до-
бри. Не можеше и да бъде 
по-различно, защото Бургас 
бе белязан с имената на го-
лемите артисти, с името си 
„градът на артистичната бо-
хема“, с удивителната си 
публика, която боготвореше 
своите актьори и безпогреш-
но определяше тяхното мяс-
то в света. В тази общност, в 
която всички творци споде-
ляха намерения, планове - 
нямаше фалш. Тогава се 
раждаха големите идеи – 
Бургаско лято, Празници на 
Слънчевия бряг, Декадата - 
Велики симфоници. За Меж-
дународен фолклорен фес-
тивал, „Песни за Бургас, мо-
рето и неговите трудови хо-
ра“ още не се говореше. Не 
съществуваха и Есенните 
литературни празници, 
филм-фестът и още, и още 
културни събития, които 
предстоеше да се родят и да 
запишат своето име в кул-
турната история на Бургас. 
Светът бе друг. Нямаше ком-

пютри, лични телефони, 
таблети, нямаше дори теле-
визори. Нямаше и билбор-
дове. Светът бе чист, дръз-
новен. Далече назад във 
времето остават години, 
имена на институции, на ар-
тисти, художници, музикан-
ти, поети, през които се е 
диплела творческата исто-
рия на нашия одухотворен 
Бургас. Днес с право има 
рубрика – „Бургаски леген-
ди“.

А защо точно аз да пиша 
за музика? Съдбата ми е та-
кава. Това е и моят свят. Ни-
кога няма да престане да 
звучи у мен пожеланието 
„Найдене, честито!“ Десет-
ки, стотици, хиляди пъти съм 
чула това пожелание, защо-
то рожденият ден на опер-
ния артист Найден Бороджи-
ев е 30 септември и през те-
зи два дни – 30 септември и 
1 октомври празникът е ста-
вал по-видим и по-осезаем 
не само за Бургаската опе-
ра, а за цялата артистична 
бохема на Бургас. На 1-ви 
октомври винаги е имало 
спектакъл, аплодисменти, 
много цветя, много пожела-

ния, юбилеи, усмивки, ис-
креност и доброта – защото 
изкуство се създава само от 
духовно извисени личности. 
Светът бе друг… затова раж-
даше легенди.

Началото 

Мисълта за него винаги 
води към някоя легенда. Ис-
торията на нашия град е на-
писана сравнително късно. 
Това е позволило да се поя-
вят различни версии и раз-
лични теории и всеки, пре-
тендиращ да е автор, защи-
тава своята теза. От всичко 
написано, сигурни са две 
неща: първо, че когато през 
6-5 век пр. н. е. се появяват 
селищата Аполония (Созо-
пол), Анхиало (Поморие) и 
Месамбрия (Несебър), едва 
ли мястото, където е днеш-
ният Бургас, е останало не-
забелязано, т.е. необитаемо 
и второ – по всякакъв начин 
е оборима тезата, че Бургас 
е възникнал в средата на 
19и век. Но, това е тема за 
историците. 

Бургаски легенди... Пътят 
на музиката… Преди да по-
гледнем в най-близката ни 
музикална история, редно е 
благодарната ни памет да 
почете паметта на онези 
първи музикални деятели, 
чиито имена е невъзможно 
да изредим поради ограни-
ченото пространство, пре-
доставено ни във вестника, 
имена на хора, без чието 
творческо дело не би било 
възможно да се надгражда. 
Интересна е биографията на 
всеки един от тях и всеки 
има своята звезда на бурга-
ския музикален небосклон. 

Казват, че когато сърцето 
престане да тупти, душата 
на човека отлита към небе-
то. Сигурно затова нощите в 
Бургас са ярки, озарени от 
безброй звезди и съзвез-

дия, които държат паметта 
ни будна, за да не помръкне 
градът на артистите и поети-
те. А звездите не умират. Те 
са връзката между нас и ро-
дените легенди. И всяка 
звезда свети със своята яр-
кост. И така трябва да бъде, 
за да остане и легендата – 
Бургас!

Звездите не умират

Има имена, за които вре-
мето не съществува като по-
нятие. За тях няма минало, 
настояще, бъдеще. Самите 
те са знак за нещо.

Такова е усещането и ко-
гато се докоснем до името 
Иванка Узунова. Неправдо-
подобно звучи изразът „Ня-
ма я“. Всеки остава в съзна-
нието на хората, с които е 
бил. Помним и всички ярки 
явления, с които животът ни 
е срещнал. Сигурно неслу-
чайно юбилеят на актрисата 
Иванка Узунова съвпадна с 
годината на появата на Ха-
леевата комета. Самата тя, 
звезда на музикалния не-
босклон, оставя диря, която 
не може да бъде забраве-
на.

Всеки от нас, колега или 
зрител, след всяко съпри-
косновение с нейна сценич-
на изява, се е чувствал из-
пълнен с възторг, емоция, 
енергия, с онова жизнеут-
върждаващо чувство, което 
те прави окрилен и те кара 
да се усмихваш на живота. 
В това бе нейната сила.

Иваната, както с обич я 
наричахме, бе и остава сим-
вол на желание за живот, 
живот, изпълнен с музика, 
любов и човешка доброта. 
Затова за нея бе по-важен 
диапазонът на душата. В то-
ва отношение тя имаше своя 
житейска и професионална 
единица мярка, която я на-
прави неоспоримо най-яр-
ката звезда на оперетния ни 
небосклон. Това ярко при-
съствие сред няколко поко-
ления оперни артисти в Бур-
гас превръща самата нея в 
измерителна единица за 
професионализъм, колеги-
алност, откровение и чове-
колюбие. Това доказва и по-
твърждава силата и право-
тата на професионалната 
нравственост на поколение-
то артисти, към което Иван-

ка Узунова принадлежи, по-
колението, което достойно 
доказва, че заслужава да 
бъде почитано като първо в 
този град, като цяла една 
школа, поколението, което 
превърна операта в най-из-
висения ни духовен храм на 
изкуството. 

След мисълта за обич би 
било кощунствено, би било 
престъпление и предател-
ство да не отбележа името 
Найден Бороджиев. Негова-
та биография се знае. Дос-
татъчно е да се напише в Гу-
гъл неговото име. Идва в 
Бургас на 1 септември 1959 
г. През същата година Най-
ден Бороджиев завършва 
Българска държавна кон-
серватория – оперно пеене 
при проф. Мара Цибулка. 
През всичките години на 
следване той единствен по-
лучава стипендия на името 
на Стефан Македонски. По-
лучава предложението да 
остане преподавател в кон-
серваторията, да се занима-
ва с научна дейност. Нео-
чаквано до него достига нас-
тояването: „Найдене, ела, 
помогни, в Бургас ще се по-
ставя „Евгений Онегин“, ня-
ма Ленски!“ Разпънат като 
на кръст, младият артист, 
преди началото на своето 
поприще, прави своя избор. 
Уговорката на неговия про-
фесор по актьорско май-
сторство Драган Кърджиев 
е, че ще постои малко, ще 
се понаучи и ще се върне в 
София. Научил за предло-
жението, Илия Йосифов е 
неумолим в напътствията 
си: „Отивай, пей, пей! Мла-
достта не чака! Има време 
да пишеш. Отивай!“. Тогава, 
през септември 1959 г., Бур-
гаската опера все още е ин-
ститут с невпечатляващ ав-
торитет и започва своя пети 
сезон. На 6 февруари 1960 
г., когато е премиерата на 
„Евгений Онегин“, дебютът е 
бляскав. С първата роля из-
грява звездата на младия 
оперен артист. Това е щас-
тие, от което следва катего-
ричната оценка – никога да 
не си позволи да разочаро-
ва колеги и публика, никога 
да не слиза в творческите 
си изяви под това ниво. Не е 
и възможно да бъде друго, 
защото в този град, в този 
храм, наречен театър, на та-
зи сцена витае духът на Ад-

риана Будевска, Кръстьо 
Сарафов. А това задължава. 
Артистичната гилдия на Бур-
гас възторжено приема още 
един артист. 

Дали някой е знаел преди 
още този плах млад човек 
да е осъществил първата си 
среща в Бургас, че името 
Найден Бороджиев ще се 
превърне в синоним на гра-
да по отношение на оперно-
то изкуство? Сигурно съдба-
та е знаела. За всичките 
последвали близо 50 твор-
чески сезона на Найден Бо-
роджиев не е възможно да 
се разкаже с няколко думи. 
Ще дойде време и най-голе-
мите музикални асове ще 
кажат: “Найден Бороджиев 
не е явление, той е епоха в 
музикалната култура на Бур-
гас.“ А проф. Иван Вульпе, с 
великолепното си чувство 
за хумор и с безпощадната 
си професионална оценка 
ще отсече: “Ако Найден Бо-
роджиев не беше останал в 
Бургас, Бургас нямаше да 
има опера.“ 

Най-скъпи в сърцето му 
остават артистите от бурга-
ската опера, колегите, с ко-
ито върви по житейския си 
път. Гордее се с това, че в 
трудовата му книжка има 
само един печат за место-
работа – Бургаската опера. 
Защо Найден е останал? Та 
той не е знаел, че само две 
години след датата на онзи 
прословут документ за ра-
бота в чужбина ще бъде на-
значен за директор на Бур-
гаската опера, че след цели 
двадесет години, когато теа-
търът отдавна ще е държа-
вен, отново, за втори път ще 
бъде негов директор – на 
Държавна опера Бургас? И 
отново и отново ще остава 
верен на попрището артист. 
В 1966 г. не знае дори кога 
Бургаската опера ще получи 
статут на държавен театър. 
Не знае, че след десет годи-
ни цялата българска музи-
кантска гилдия ще признае 
Найден Бороджиев от Бур-
гаската опера за най-търсе-
ния, най-гастролиращ в Бъл-
гария български оперен ар-
тист - 325 гастролни спекта-
къла в страната, от които са-
мо в Пловдивската опера - 
92. Тогава има една стая в 
едно от двуетажните жилищ-
ни блокчета до сегашния хо-
тел „Космос“, в апартамент, 
където живее друго семей-
ство, дори не от операта, не 
от неговата среда. Впрочем, 
той така никога не получава 
собствено жилище в Бургас, 
както никой друг творец, до-
шъл в Бургас. Няма друг ар-
тист, диригент, оркестрант, 
балетист, който да не е по-
лучавал жилище. Няма! И 
това е една от странностите 
на балканджията. Той нико-
га не произнася думата ИС-
КАМ. Никога не се моли - на 
никого, за нищо. Скътал в 
паметта си силуета на връх 
Юмрукчал, чиито очертания 
са неизменният пейзаж в 
детската душа, само той, 
Балканът, е съизмерим с 
достойнството му. Отгово-
рът му за всичко е: „Истин-
ските хора ще оценят!“ Та-
къв е тогава, такъв и остава 
завинаги. Това властно чув-

ство на привързаност към 
България ще се превърне в 
дълг. Някогашното възтор-
жено момче, строило с 
връстниците си ВЕЦ „Види-
ма“, железопътната линия 
Ловеч - Троян, обиколило 
цяла България със своя глас, 
приема завинаги новото 
предизвикателство – тук, в 
Бургас, в този град, трябва 
да има оперен театър, голям 
оперен театър и той завина-
ги ще нарича този театър 
СВОЙ. 

Ще пее в Англия, Русия, 
Полша, Румъния, Швеция, 
Испания, Италия, Гърция …. 
Но където и по света да бъ-
де, неговият театър ще оста-
ва Бургаската опера. 

Зад гърба си Найден има 
стотици, хиляди спектакли. 
Безброй са концертите – с 
бургаската опера, с Филхар-
мония Бургас, самостоятел-
ни концерти, участия в кон-
цертни програми, записи за 
Радио „Варна“, Радио „Ста-
ра Загора“, БНР, БНТ, „Бал-
кантон“. Близо 50 творчески 
сезона пее за любовта. До-
шъл със своя звезден миг, 
той подарява не съзвездия, 
а небе от красота. Удостоя-
ван е с ордени и медали. 
Публиката, освен с аплодис-
менти, му се отблагодарява 
с признанията – Вечният те-
нор, Неостаряващият, Мае-
строто. 

За всичко, което е постиг-
нал, ще получи признание 
от най-висше държавно ни-
во. На 24 май 1983 г. с Указ 
на Министерския съвет, 
Найден Бороджиев е удос-
тоен със званието „Заслу-
жил артист“ – първият за-
служил оперен артист на 
Бургас.

Не е случаен фактът, че 
името Найден Бороджиев е 
синоним на Бургас във все-
лената, наречена оперно из-
куство.

Световен ден на Музика-
та. На добър час!

Оставам без дъх, а толко-
ва много искам да разкажа 
за цялото поколение арти-
сти, които вградиха мла-
достта и таланта си в пътя 
на Бургаската опера до мо-
мента, в който мечтата – 
държавен оперен театър в 
Бургас - стана реалност. Мо-
ят свят е богат от това, че от 
есента на 1961 г., заедно с 
още няколко момичета имах 
щастието да съм частица от 
това дръзновено поколе-
ние. 

От Гугъл научих, че в Бур-
гас ще се провежда конкурс 
за млади оперни певци на 
името на Стоян Попов. Пох-
вално е! Прекрасно е! В се-
мейния ни архив са вписани 
всички спектакли на Стоян 
Попов в Бургаската опера. 
Искрено се надявам, че та-
зи инициатива ще помогне 
на гражданите и гостите на 
Бургас да научат повече за 
този оперен артист, който е 
гордост за Бургас и българ-
ското оперно изкуство. Той 
може да бъде охарактеризи-
ран и само с една дума – ГО-
ЛЯМ! – като физическа да-
деност, като глас, талант, 
доброта, човечност. Слънце 
– побрало магията на Стран-
джа!

Една вселена 
дръзновение

Юбилей на Найден Бороджиев  (вляво) - 1 октом-
ври 1991 г., сцена Опера - Бургас, спектакъл  
„Риголето“. Поздравления от Иванка Узунова и 
Иван Арабов (вдясно)

Найден Бороджиев и Иванка Узунова в сцена от 
операта „Млада гвардия“

СтРА НИ цА 12 30 СЕПтЕМВРИ 2022

КултурА
Чф



Георги РУСИНОВ

Ако кажем, че изграждане-
то на паметника на Алексан-
дър Георгиев - Коджакафали-
ята, който вчера бе официал-
но открит, е трудът на живо-
та на скулптора Радостин Да-
масков, няма да сгрешим. Точ-
но 40 години отнемат на даро-
вития бургазлия да осъществи 
една мечта. През 1982 г., ко-
гато завършва „Скулптура“ и 
се връща в Бургас, Дамасков 
казва, че още тогава се е го-
ворело за изграждането на 
светски паметник на най-го-
лемия благодетел в история-
та на Бургас. 

„Като бургазлия още от 
дете съм слушал за великите 
дела, които този човек е свър-
шил. След това пораснах, за-
върших „Скулптура“ и като се 
върнах в Бургас, някъде през 
1982 година, още оттогава се 
говореше за паметник на Ко-
джакафалията и все се надя-
вах, че някой ще предприеме 
сериозни действия за негово-
то реализиране. Така минаха 
още 20 години и вече не издър-
жах. Казах си, че ако не се на-
меся, нещата няма да вървят 
на добре. Все пак едно задъл-
жение към града е това“, раз-
каза пред репортер на „Чер-
номорски фар“ авторът на па-
метника. 

Александър Георгиев - Ко-
джакафалията е една от най-
ярките личности, свърза-
ни със съвременното разви-
тие на Бургас. Човек, който с 
много труд и лишения натруп-
ва състояние и става влияте-
лен търговец, но въпреки бо-
гатството си запазва своята 
скромност и отдаденост към 
съгражданите си. През целия 
свой живот той не спира да 
раздава спечеленото за бла-
готворителност. С това Ко-
джакафалията се превръща в 
един от най-големите дарите-
ли в България, оставя непре-
ходна следа в историята на 
града и заслужено получава 
името Бащата на Бургас.

Чрез паметника бургаска-
та общественост отдава по-
чит към личността и делото на 
големия благодетел. Наред с 

тези от Общината, в изпълне-
нието на проекта са вложени 
и много левове, предоставени 
от дарители.

Сега вече финалният вид на 
паметника на Бащата на Бур-
гас отнема на скулптора 3 го-
дини за направата му. Това 
обаче се случва след реди-
ца провалени конкурси и от-
казани проекти. Самият Да-
масков казва, че му е неудоб-
но да каже колко години е от-
нела цялата сага.

„Всеки автор трябва да на-
прави няколко варианта на 
едно и също нещо, което пред-
лага за изграждане. Това е 
един дълъг и сложен процес 
и ако кажа, че на мен ми е от-
нело повече от 20 години, ни-
кой няма да ми повярва. Про-
цедурите са толкова сложни и 
дълги. Намесват се така наре-
чените експерти, които според 
мен не би трябвало да се бър-
кат в творческата работа на 
един творец. Всеки има свое-
то виждане. Едно обществено 
обсъждане е достатъчно, ми-
сля. От там нататък се намес-
ват други интереси и нещата 
не винаги се случват така, как-
то му се иска на автора. Имен-
но това е най-големият тормоз 
да се захванеш с такава рабо-
та“, обяснява той.

Скулпторът си спомня и че 
е имало голямо противопос-
тавяне срещу идеята му за 
изграждането на светски па-
метник. Тогава на дневен ред 
е желанието за възстановя-
ването на стария паметник 
на Коджакафалията, който е 
унищожен през 50-те години 
на XX век. 

„Грешно всички я наричат 
надгробна плоча, но това не 
е правилно. Коджакафалията 
има доста плочи. Това, което е 
било, е един доста грандиозен 
петметров паметник. Той е из-
работван с ясното намерение 
да е погребален знак и така е 
правилно да се нарича, защо-
то там е бил погребан. Но така 
или иначе тези неща са исто-
рия и да се възстанови едно 
такова нещо е изключително 
сложно и скъпо нещо. Учуд-
вах се на куража на много мои 
колеги, общинари, евродепу-

тати, които събираха подпи-
ска за възстановяването му, 
без да са наясно, че това не 
може да се случи така лесно. 
Никога не съм бил против ре-
ализацията и възстановява-
нето на стария надгробен па-
метник. Но там нещата не са 
толкова прости, защото таки-
ва камъни вече не могат да 
се намерят. Освен това кос-
тите му не са там вече, те са 
преместени. Първоначалното 
място пък вече е улица, а до 
университета направиха други 
неща. На всичко отгоре хора-
та, които могат да го изпълнят, 
се броят на пръстите на една-
та ми ръка, и то не са от Бур-
гас“, заяви Дамасков.

В крайна сметка в мандат 
2015-2019 Общински съвет – 
Бургас прие докладна запис-
ка, с която трябваше да се ре-
ализират и двата проекта – 
възстановяване на оригинал-
ния паметник и изграждането 
на светски такъв. Е, три години 
по-късно светският е готов. 

Заради сложните 
процедури 
скулпторът е бил на 
път да се откаже

Преди да се стигне дотам 
обаче бургаският скулптор не-
доумява защо се откриха ре-
дица светски паметници като 
тези на Георги Калоянчев и 
Пандира, но не и на Коджа-
кафалията.

„Може ли тоя човек, който 
е лице на града, да няма изо-
бражение в светски вид? Това 
ме провокира да бъда настоя-
телен, но вече в един момент 
след поредния конкурс бях го-
тов да се откажа, защото про-
цедурите са прекалено слож-
ни. Офертите, които се дават 
на тези конкурси, след 3 го-
дини, особено последните 3 
са изключително неблагона-
деждни. Инфлацията изяжда 
всичко. А параметрите не мо-
гат да се променят. Правене-
то на самия паметник не ми 
представляваше такава труд-
ност, докато всичко остана-
ло ме измъчи и ме постави в 
такава ситуация, че бях готов 
направо да зачеркна всичко. 
Ако не бях обещал на кме-
та, буквално нямаше и това 
да направя. Просто се умо-
рих. На мен ми е непонятно 
защо толкова години трябва-
ше да мина, за да узрее тази 
идея. За мен беше предизви-
кателство, но като бургазлия 
и човек на изкуството бях длъ-
жен да го издигна този памет-

ник и съм доволен“, признава 
Дамасков. 

Паметникът, който от вче-
ра гордо гледа към училище 
„Александър Георгиев - Ко-
джакафалията“ обаче не е ста-
туята, която авторът е искал 
да изгради. 

„Първоначалната идея беше 
съвсем различна. Тогава на-
правих един петметров па-
метник, колкото е голям ста-
рият надгробен паметник на 
Коджакафалията. Той е в цял 
ръст. Явих се на два конкур-
са с него. Отхвърлиха го и на 
двата, за което аз искрено съ-
жалявам, защото това беше 
моята воля. Този сега не е в 
малък размер. Триметров па-
метник е, но не е онзи първи-
ят, който исках. Той сега лежи 
в един хангар“, с горчива нот-
ка разказва Дамасков и отно-
во споменава сложните про-
цедури:

„Изискванията по европей-
ските програми не са конкрет-
но за произведения на изку-
ството. Те минават по едни 
процедури като строителни 
обекти, което е най-тъжна-
та история. Аз повече нико-
га през живота си не бих се 
впуснал да правя подобно 
нещо с тези процедури. Кога-
то няма закон за паметници-
те на културата, ей това е ре-
зултатът“.

Без чувство на 
облекчение

А чувства ли се облекчен 
сега, когато всичко е приклю-
чило, Дамасков отговаря:

„Не! Имах съвсем други 
идеи, които ме накараха да 
осакатя. Не се чувствам до-
волен, не защото не съм се 
справил с паметника, напро-
тив, получавам поздравления 
от изключително много хора, 
които са доволни от резулта-
та, но за един автор, който 
има зад гърба си над 15 про-
екта, това беше по-елементар-
ният вариант, по-естествени-
ят, някак си много по-логич-
ният. В изкуството трябва да 
има един момент на дистанци-
ране от тези неща. Сега напо-
следък е много модерно и ак-
туално да се правят паметни-
ци на известни личности в ес-
тествени размери, по един ре-
алистичен начин. Те действат 
по-скоро като манекени, а не 
като скулптури. Това не е жи-
вецът, който трябва да носи 
духа на една работа. Не е не-
обходимо да е монументален. 
Този паметник сега не е та-
къв, по-скоро е емоционален 

и стои като скулптура. Но на-
пример да вземем един Кало-
янчев или Пандира. Там имаш 
чувството, че човешка ръка 
не го е пипала. Той стои мър-
тъв, безжизнен. Няма харак-
тер, няма пропорции. Това не 
е произведение, това е техно-
логично изобретение“, споде-
ли творецът.

В тази връзка той призна-
ва, че е доволен, че статуята 
на Боян Мага е била премах-
ната от Пристанището. 

„Тя е изцяло плод на 3D 
принтер. Не говорим за тема-
та, оставяме я настрана. Чис-
то пластичното изображение 
не отговаря на тази емоци-
онална човешка душевност. 
Много е лесно да произвеж-
даме такива неща. Те се ха-
ресват на широката публи-
ка, но са елементарни. Дори 
бих казал, че са неудачни за 
околната среда. Ако бях на-
правил така Коджакафалия-
та, той също щеше да дейст-
ва по ужасен начин. Ако тази 
фигура се изправи, тя ще ста-
не три метра. Но той е сед-
нал. Така че той нито е ма-
лък, нито е подведен по тези 
американски принципи, стоя-
щи скулптури като фотомоде-
ли. За мен това не е изкуство, 
а кой каквото ще да говори“, 
добави той.

Как ли би реагирал Баща-
та на Бургас на цялата сага 
около сътворяването на един 
него паметник след толкова 
години. 

„Аз неслучайно му сложих 
бастун. Ако стане да ги запу-
ка с него, дето една стотинка 
не дават за доброто на хората 
и града, като него… Не може 
един град да бъде изграден 
само от плочки и асфалт. Той 
няма лице, ако няма пласти-
ки, скулптури, произведения 
на изкуството. Тези неща са 
трайни, те оставят много дъл-
бока следа у всички посети-
тели на града. Създават кул-
турната среда. Разбира се, 
че всичко останало не е ма-
ловажно, аз не го отричам, но 
не може да не се насища сре-
дата с такива неща. Но тряб-
ва да е по този начин, по кой-
то да впечатляват, а не да от-
вращават хората. Абсолютно 
сериозно казвам, че има мно-
го паметници в Бургас, които 
отвращават“, категоричен е 
Дамасков.

Според него също така ви-
наги ще има критици и крити-
ка към въпросния му труд. Ня-
кои вече коментирали, че па-
метникът е малък, но скулпто-
рът обясни подробно този ка-

зус. Освен това според него в 
тези му размери паметникът 
се вписва идеално в средата, 
в която е положен. А това, как-
то посочихме, е в градинката 
до ОУ „Александър Георгиев 
- Коджакафалията“. Той уточ-
ни, че именно на първо място 
средата определя размера на 
дадено произведение. 

Питали го също и какво 
представляват гълъбите в ком-
позицията. А според него отго-
ворът е повече от очевиден.

„Този филантроп, който е 
надарил над 500 семейства 
със земя, това е само една 
част от заслугите му. Въпрос-
ното сиропиталище напри-
мер дори не е било сиропи-
талище. С негови средства 
той изгражда старопитали-
ще и казва, че е „за болни и 
хромави хора“. Там се е по-
магало на бедни хора, ста-
рци, осиновени деца, болни 
хора. Това е едно огромно да-
рение. 109 години след смър-
тта му още има хора, които не 
знаят това, затова аз го из-
карвам на бял свят. Заслуги-
те му са огромни. Той прави 
цялото това градоустройство, 
първият реален план на гра-
да. Без гълъбите то не е ком-
позиция, а сега е точно така-
ва и съотнесена към неговата 
филантропия. Целта на целия 
постамент е търсен емоцио-
нално. Паветата например – 
те са част от земята и неслу-
чайно тръгват от основата на 
постамента и представляват 
отделните парцели, които е 
раздавал на хората. За всич-
ко това е помислено предва-
рително. Много елементарно 
е да се критикува, когато не 
си запознат с нещата. Исках 
да поставя и част от стари-
те калдъръми под бронирано 
стъкло, за да се върнат хора-
та към спомените от детство-
то си, когато всеки е слушал 
за този човек“, обясни авто-
рът на паметника.

В края на разговора ни Ра-
достин Дамасков признава, че 
докато се случат нещата този 
паметник да види бял свят, е 
загърбил страшно много дру-
ги творчески проекти.

Успокоява го единстве-
но едно:

„Сега знам, че и след сто-
тици години ще съм оставил 
нещо толкова важно на гра-
да. Имам много други памет-
ници както в страната, така 
и в чужбина. Всички те са 
мои и на всеки един от тях 
мога да отида и спокойно да 
си легна“, с уморен тон за-
вършва той. 

Бащата на Бургас получи 
светския си паметник
4 Дълги години редица процедури, 
конкурси и проекти белязаха сагата

4 Авторът му Радостин Дамасков 
пред „Черноморски фар“: Сега знам, 
че и след стотици години ще съм 
оставил нещо толкова важно на града
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ЛегендИ
бургаски

През бодливия път 
до реализирането 
на една мечта

Крайният вариант на паметника, след като про-
ектът на Дамасков претърпя промениПървият проект Дамасков



Силвия ШАТЪРОВА

Интересна изложба, пос-
ветена на малко популярни 
предмети, използвани в на-
шето минало – просфорите, 
гостува в Общинския истори-
чески музей в Средец. Тя бе 
открита на празника на гра-
да, а гостите се запознаха с 
просфорите, които като се 
полагат върху хляба и го пра-
вят свещен. В българската 
традиционна култура хлябът 
е обект на култ, поради което 
е наситен с много символи-
ка. На него се гледа като на 
свят продукт - той се целува, 
когато се изпусне; преди да 
го вкусят, хората се прекръ-
стват. Неслучайно той при-
съства почти във всички 
празници, обреди и обичаи, а 
според християнската вяра 
той е безкръвна жертва“, 
анонсира изложбата Краси-
мира Костова, директор на 
ОИМ-Средец.

Куратор на изложбата е 
Иглика Мишкова, а Елка Мин-
чева и Ангел Ангелов запоз-
наха присъстващите с експо-
зицията, която показва какви 
печати са използвали наши-
те предци, най-вече по мана-
стири и църкви, а и отделни 
фамилии, когато са правили 
обредни хлябове.

Колекцията представя ар-
тефакти, които са съставени 
в по-голямата си част през 19 
и началото на 20 век, преоб-
ладаващи в манастирска 
среда. Голяма част от печа-
тите, които са подредени, са 
от Атонските манастири, на-
правени са от монаси. След 
това са закупени от търговци 
или поклонници и пренесени 
в различни части на Бълга-
рия.  

„Част от тях са били даре-
ни на църкви, купени за част-
ни домове, използват се за 

внасяне на символика върху 
обредни хлябове, които се 
месят и опичат по различни 
поводи. Може да бъдат за по-
мен, за религиозни празни-
ци, свързани с определен 
светец и някакво събитие, ко-
ето е било важно за съответ-
ната фамилия или род“, раз-
казва Ангел Ангелов.

В Средец могат да се видят 
общо 100 експоната-оригина-
ли или отливки, те са стан-
дартни печати, дървени, ме-
тални, каменни, а интерес 
представляват и просфорите 
- кръстове, които са харак-
терни за Северозападна Бъл-
гария.

Православната църква има 

с е д е м 
тайнства, 
като едно 
от тях е 
Причасти-
ето - Евха-
р и с т и я т а , 
където вяр-
ващият прие-
ма Христа като 
хляб и вино. Хля-
бът, приготвян за при-
частието, носи името прос-
фора, което от гръцки озна-
чава приношение. Ето защо и 
печатът, който се слага върху 
богослужебните, а и върху 
обредни хлябове, също носи 
това име. 

Етнографите казват, че не 

всеки може 
да прави 

просфори. Те 
се изработват 

най-вече от монаси 
в големите манастири - 

не само у нас, но и в Света 
гора. Печатите задължително 
трябва да изобразяват и да 
имат поле за Агнеца (символ 
на Христос), Св. Богородица 
и за останалите ангелски чи-
нове. Обикновено просфора-
та представлява квадрат, 

разделен на четири сегмен-
та. Печатите са богато укра-
сени с херувими, с елементи 
от флората и фауната, като 
гълъб, двуглав орел, листа, 
житни класове, всички свър-
зани с християнството.

„Печатите за причастието 
се наричат евхаристични. 
Други са евлогични печати, 
които се слагат върху други 
обредни хлябове - църковни 
и мирянски. На тях могат да 
присъстват и различни све-

тци“, казва Елка Минчева.
Просфорите или печатите 

за хляб престават да се из-
ползват във времето на со-
циализма, както и повечето 
обредно-празнична система.  

Тази практика започва да 
се губи в процеса на колекти-
визацията, селското стопан-
ство става кооперация. Всич-
ко се унифицира и хората 
мигрират към градовете, като 
традицията в селското сто-
панство се прекъсва, разказ-
ва Ангел Ангелов.

Все още тази традиция 
продължава в Атонските ма-
настири, а в България - в Бач-
ковския манастир. Изработ-
ват се и в други християнски 
страни.

През последните години се 
наблюдава опит да се въз-
становят традициите, сегаш-
ните българи все повече об-
ръщат поглед в наследството 
на своите прадеди. Пробле-
мът е , че идеята е загубена, 
няма кой да ги научи за как-
во са използвани тези сим-
воли и знаци, как са използ-
вани. 

И сега има малко опреде-
лени семейства, които из-
ползват просфора като сим-
вол върху хляба си, но това 
са изолирани случаи, много 
фамилии имат печати, но гле-
дат на тях като на украшение, 
отколкото за употреба.

Просфорите - украса 
на хляба и символ 
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ТрадициИ
Колекция от над 100 печата на Националния 
етнографски музей гостува в Средец

„Приех отговорно поставената ми от местните хора 
задача – осигуряване на средства за ремонт на Байло-
вата къща в града. Всеки паметник на културно-
историческото наследство заслужава уси-
лия“, обеща областният управител проф. 
Мария Нейкова (вляво) на директора на 
музея - Красимира Костова

Посрещнаха гостите с питка и сол, 
а върху нея можеха да се видят кра-
сивите орнаменти, отпечатани от 
просфорите

З А П О В Е Д
№ 493 / 26.09. 2022 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА,чл.35 ал.1 
от ЗОС, чл.88 от НРПУРОИ, протоколно решение № 
281 прието на 35-то заседание на Общинския Съвет 
гр.Сунгурларе, проведено на 31.08.2022 г.

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

търг с явно наддаване за продажба на недвижими 
имоти частна общинска собственост в Община Сун-
гурларе, обл.Бургас, както следва:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а имен-
но: терен с площ 825 кв.м., съставляващ УПИ Х-общ. 
в квартал 33 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 
2805/26.03.2012 г., при начална цена 6246 лв. без 
ДДС / шест хиляди двеста четиридесет и шест лева 
без ДДС/.

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в село Прилеп, общ. Сунгурларе, а имен-
но: терен с площ 1002 кв.м., съставляващ УПИ ХІ-
общ. в квартал 33 по ПУП на селото, актуван с АЧОС 
№ 2806/26.03.2012 г., при начална цена 7585 лв. без 
ДДС / седем хиляди петстотин осемдесет и пет лева 
без ДДС/.

ІІ. Утвърждавам тръжна документация за всеки 
имот по-отделно съдържаща: заявление за участие, 
заявление за липса на задължения към Общината, 
декларации -2 броя, проекто – договор, копие от 
скица, копие от акт за собственост, копие от лицен-
зирана оценка, копие от заповедта за търга, копие от 
решение на Общинския съвет и копие от данъчна 
оценка.

ІІІ . Цена на един комплект тръжни документи 0,2 % 
от стойността на началната тръжна цена на обекта, не 
по-малко от 50 лв. без ДДС, съгласно приложение по 
чл. 47, раздел ІІІ точка 2 от Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Сунгурларе, платими в ка-
сата на Общината и се получават в стая № 6, І-ви /над 
партер/ етаж на Община Сунгурларе.

ІV. Депозитна вноска за участие в търговете е 20% 
от началната тръжна цена на всеки имот и се внася в 
касата на Общината или по банков път по сметка BG 
86 UNCR 70003321757314, Уникредит Булбанк АД 
:UNCRBGSF

V. Оглед на имота – предмет на търга се извършва 
всеки работен ден с

представител на общината или кметствата, след 
закупуване на тръжната документация.

VІ.Търгьт ще се проведе на 27.10.2022 г. от 10.00 
часа в заседателната зала на Общината, І-ри /над 
партер/, по реда на обявените имоти.

 VІІ.Документи за участие в търга се приемат до 
12.00 часа на 26.10.2022 г. в деловодството на Об-
щина Сунгурларе, партерен етаж, в запечатан непро-
зрачен плик, адресиран и подпечатан.

VІІІ. Собствеността върху предмета на търга се 
прехвърля след окончателното заплащане на предло-
жената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 
2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе, стойността на 
разходите, направени от Общината за изготвянето на 
оценките, платими в седемдневен срок от датата на 
получаване на писмено уведомление, с което му 
предлага сключването на договор.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ : п.
Кмет на Община Сунгурларе

У В Е Д О М Л Е Н И Е

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

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ 
VІІ-343  кв.44 с.Горица общ.
Поморие.

Възложител на проекта е:  
Ахмед Кадир Осман

Сдружение „Спортен клуб по подводен 
риболов Черноморец-Бургас“

ПОКАНА
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛЦН и чл.20 от устава на Сдру-

жение „Спортен клуб по подводен риболов Черноморец-Бургас“, с 
ЕИК: 102649942, Управителния съвет на Сдружение „Спортен клуб 
по подводен риболов Черноморец-Бургас“, по своя инициатива, 
свиква Общо събрание на сдружението, при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на Сдружение „Спортен клуб по подво-
ден риболов Черноморец-Бургас“

2. Избор на нов член на Управителния съвет.
3. Разни
Общото събрание ще се проведе на 30.10.2022 г., от 18 часа, в 

офиса на клуба на ул. „Фердинандова“ №5, гр.Бургас.

Член на УС: Стефан Стефанов        Протоколчик:  Н. Филипова

Гостите бяха впечатлени от експонатите



Георги РУСИНОВ

Два турнира по борба в 
стиловете свободна и кла-
сическа се проведоха в 
Средец и Карнобат за праз-
ниците на двата града. 

На стадиона в Средец по-
четоха за 13-и път с турнир 
паметта на легендата Про-
дан Гарджев. Преди нача-
лото на борбите цветя под-
несоха децата и младежи-
те от местния клуб „Стран-
джа“, както и кметът Иван 
Жабов и треньорът Петьо 
Заберски.

Продан Гарджев е роден 
на 8 април 1936 г. в село Ро-
сеново, Бургаско. С борба 
започва да се занимава 
още от дете. Негов треньор 
е Костадин Жабов. Състе-
зава се за СК „ЦСКА“ и СК 
„Черноморец“. Двукратен 
световен първенец от Со-
фия (1963) и Толедо (1966). 
Бронзов медалист от све-
товното първенство в Ман-
честър (1965) г. Печели 
бронзов медал от европей-
ско първенство (1967) и сре-
бърен медал (1968).

Олимпийски шампион от 

Летните олимпийски игри в 
Токио през 1964 г. и брон-
зов медалист от Летните 
олимпийски игри в Мекси-
ко през 1968.

Два пъти е провъзгласен 
за Спортист №1 на Бълга-
рия (1963, 1966). Неговото 
име носи Национален тур-
нир по народна борба и 
спортен клуб в Бургас. По-
четен гражданин на Бургас 
(1963).

В Карнобат пък се прове-
де седмото издание на Ме-
мориалния турнир по кла-

сическа борба в памет на 
заслужилия майстор на 
спорта Атанас Комшев. На 
тепиха мериха сили състе-
затели от най-добрите шко-
ли в страната. Турнирът се 
организира от СКБ „Олим-
пиец-Атанас Комшев“, Об-
щина Карнобат и семей-
ството на олимпийския 
шампион. Първото издание 
на турнира, посветен на 
олимпийския шампион, по-
четен граждани на Карно-
бат–Атанас Комшев, се про-
веде през 2014-а.
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„Черноморец“ завърши наравно при гос-
туването си на „Розова долина“ в Казан-
лък. В мач от IX кръг на Трета лига - Юго-
изток съперниците не успяха да стигнат до 
попадение и последният съдийски сигнал 
прозвуча при 0:0. 

„Акулите“ на Владо Вълчев и Любо Бо-
жинов стигнаха до точката, въпреки че по-
вече от полувреме играха с човек по-мал-
ко. В края на първата част с директен чер-
вен картон от игра бе отстранен Сава Са-
вов. С това обаче проблемите на бургаз-

лии не свършиха. След получени контузии, 
принудително бяха заменени още двама 
основни футболисти - Петър Патев и Ми-
лен Танев. Въпреки това футболистите де-
монстрираха изключителен характер и си 
тръгнаха непобедени. 

Така „Черноморец“, след вече 9 изигра-
ни мача, продължава да е единственият 
тим в групата без поражение и без допус-
нат гол. Освен това, „акулите“ са и с най-
доброто нападение с 26 отбелязани попа-
дения.

10 „акули“ взеха точка от Казанлък, 
„Черноморец“ остава лидер

Чф

В Средец и Карнобат почетоха две 
легенди за градските си празници

БОРБа

„Черноморски фар“

„БМФ Порт Бургас” кани 
младежите на приятелска фут-
болна надпревара. Седмото 
издание на турнира по мини-
футбол за купата на „БМФ 
Порт Бургас 2022“ ще се про-
веде на 22 октомври, събота, 
в спортен комплекс „Камени-
ца Арена” от 10 часа. Регла-
ментът на турнира предвижда 
12 отбора от младежи на въз-
раст между 16 и 18 години да 
се състезават за голямата на-
града - билети за мача от Ли-
га Европа „Лудогорец“ – „Ре-
ал Бетис”, който ще се играе 
на 27 октомври 2022 г. в Раз-
град. За победителите „БМФ 
Порт Бургас” ще организира 
транспорт от Бургас до Раз-
град и нощувки в Разград.

Участието в турнира е без-
платно. За да се включат в 
надпреварата, младежите ще 
трябва да се вместват в обя-
вените възрастови граници, 
да са сформирали свои отбо-
ри от по 5 полеви играчи, вра-
тар и 4 резерви. В отборите 

не се допускат действащи фут-
болисти от А и Б група.

Жребият ще бъде изтеглен 
в деня на турнира. От участни-
ците се очаква да бъдат в 
спортен комплекс „Каменица 
Арена” в 9.30 часа на 22 ок-
томври за сформирането на 
групите.

Записванията за участие се 
извършват на тел: 056/89 64 80 
и  0897956585  или  на 
имейл image.i4yi@gmail.com.

Освен голямата награда, 
организаторите са подготви-
ли купи, медали и индивиду-
ални предметни награди за 
класиралите се на първите три 
места, както и подаръци за 
всеки участник в надпревара-
та.

„БМФ Порт Бургас” органи-
зира и изцяло финансира тра-
диционния футболен турнир, 
който всяка година се превръ-
ща в общоградско спортно съ-
битие. За всяко от изданията 
му спонсорът дава възмож-
ност на победителите да при-
състват на един от големите 

футболни мачове от Лига Ев-
ропа с участието на „Лудого-
рец”. Така през годините раз-
лични младежи от Бургас под-
крепиха българския отбор в 
мачовете с „Базел”, „Истанб-
ул Башакшекир”, „Цюрих”, 
„Ференцвалош”,  „ЛАСК 
Линц”.

Дружеството е концесионер 
на пристанищните терминали 
„Бургас Изток 2” и „Бургас За-
пад” от 2012 г. и оттогава ак-
тивно присъства в обществе-
ния живот на града. Футбол-
ният турнир е част от негова-
та социална програма, насо-
чена към младите хора на Бур-
гас. През последните години 
турнирът успя да привлече 
тяхното внимание към люби-
мия футбол и така постигна ос-
новната си цел - да помогне 
утвърждаването на спортни 
навици сред младежите и да 
докаже, че когато бизнесът е 
социално отговорен, той мо-
же да намери точното място, 
към което да насочи своята 
помощ.

Организаторите канят всич-
ки любители на футбола да се 
включат със свои отбори в 
турнира, а феновете им да ги 
подкрепят от трибуните на 
спортен комплекс „Каменица 
Арена” на 22 октомври 2022 г. 
от 10 часа.

Започва записване за традиционния турнир 
по минифутбол на „БМФ Порт Бургас“

• Голямата награда – билети за мача 
„Лудогорец“ – „Реал Бетис“

• „БМФ Порт Бургас” осигурява транспорт и 
нощувки в Разград за победителите

Панайот ГЕОРГИЕВ

Празникът на Средец бе 
изпълнен с редица събития, 
сред които и немалко 
спортни. Едно от тях бе и 
кръгът от Националния 
шампионат по рали „Гимк-
хана“ за мъже и жени. Със-
тезанието се проведе в Де-
белт.

При мъжете първо място 
в клас „Сток“ спечели Иван 
Владимиров. При дамите 
Констанца Томова грабна 
приза в клас „Модифици-
рани“. Победата в клас 
„Сток“ при жените пък взе 
Мария Димитрова. 

Организатор на ралито е 
състезателят на „Вромос“ 
Радко Петров.

Рали „Гимкхана“ нажежи 
страстите в Дебелт
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